
Jänölapaset 

Koko: nainen (pituus säädettävissä) 

Lanka: 200 m / 100 g -vahvuinen lanka, esim. Novita 7 Veljestä 

• väriä A (hiekka) n. 100 m (50 g) 

• väriä B (valkoinen) n. 60 m (30 g) 

• väriä C (ruskea) hieman silmukointiin 

• väriä D (musta) hieman silmukointiin 

Tiheys: 22 s ja 26 krs = 10 cm – valitse puikkokoko ensisijaisesti silmukkamäärän ja vasta 

toissijaisesti kerrosmäärän mukaan 

Puikot: 3,0 mm ja 3,5 mm sukkapuikot tai käsialan mukaan 

  



Merkkien selitykset 

 neulo oikein värillä A 

- neulo nurin värillä A 

o tee langankierto värillä A 

A tee kahden silmukan kavennus värillä A = nosta 2 s kuin neuloisit ne oikein yhteen, 

palauta ne vasemmalle puikolle ja neulo 3 s takareunoista oikein yhteen 

ol tee oikealle kallistuva lisäys värillä A = nosta lanka edellisen kerroksen silmukoiden 

välistä vasemmalle puikolle takareuna edessä ja neulo se etureunasta oikein 

vl tee vasemmalle kallistuva lisäys värillä A = nosta lanka edellisen kerroksen 

silmukoiden välistä oikealle puikolle etureuna edessä ja neulo se takareunasta oikein 

\ tee ssk-kavennus värillä A = nosta 2 s yksitellen kuin neuloisit ne oikein, palauta ne 

vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen 

/ neulo 2 s oikein yhteen värillä A 

 neulo värillä B 

\ tee ssk-kavennus värillä B = nosta 2 s yksitellen kuin neuloisit ne oikein, palauta ne 

vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen 

/ neulo 2 s oikein yhteen värillä B 

 silmukoi jälkikäteen värillä C (neulo kummalla värillä tahansa) 

 silmukoi jälkikäteen värillä D (neulo kummalla värillä tahansa) 

 peukalokiila 

 ei silmukkaa 

 

  



Resori 

Luo 44 s pienemmille puikoille värillä A. Jaa silmukat siten, että joka puikolla on neljälle 

jaollinen määrä silmukoita, esim. 12/12/12/8, ja yhdistä työ suljetuksi neuleeksi. Neulo 

vasemman resorin kaavio alusta loppuun kuusi kertaa = 18 krs. Kaavio toistuu kerroksella 11 

kertaa. 

Terän aloitus ja peukalokiila 

Vaihda isompiin puikkoihin. Neulo 1 krs sileää 

värillä A ja järjestä samalla silmukat puikoille 

uudelleen, 11 s kullekin puikolle. 

Liitä työhön väri B ja neulo kirjoneuletta 

vasemman käden kaavion rivit 1–18. Neulo 

vasemman peukalon peukalokiila lisäyksineen 

riveillä 2–18 käden kaavion sinisten 

silmukoiden kohdalle (peukalon rivit 1–16); 

silmukkamäärä IV puikolla lisääntyy 2 s kerroksilla 2, 5, 8, 11, 14 ja 17. 

Neulo kerrosta 19 vasemman käden kaavion mukaan, kunnes olet peukalokiilan alun 

kohdalla. Poimi sitten peukalokiilan 12 s apulangalle ja luo kiilan kohdalle kaksi uutta 

silmukkaa (ks. kaavio) ja neulo kerros loppuun.  

Terän loppuosa ja kärkikavennukset 

Jatka vasemman käden kaavion mukaan vähintään kaavion riville 40. Jos tarvitset lisää 

pituutta, neulo kerrokset 41–42 ja toista tämän jälkeen tarvittaessa kerroksia 43–44. Lopeta 

terän neulominen, kun pikkusormen kärki peittyy ja olet neulonut viimeksi parillisen 

kerroksen.  

Tee tämän jälkeen kärkikavennukset vasemman kärjen kaavion mukaan (rivit 1–9). Kun 

kaavio on lopussa, vedä molemmat langat silmukoiden läpi, kiristä aukko ja päättele. 

Vinkki: Kirjoneuleen lankadominanssin kanssa 

pääset helpoimmalla, kun pidät värin B 

neuloessa sormilla edessä. Kun väri B dominoi 

lapasten kämmenpuolella ja jänöjen kasvoissa, 

voit poimia värin A sen yli, ja kun väri A 

dominoi jänöjen ääriviivoissa ja kädenselkien 

pilkuissa, voit neuloa sen värin B ali. 



Peukalo 

Peukalo neulotaan suljettuna neuleena isommilla 

puikoilla. Poimi kolmelle puikolle (puikkojako 

5/6/5) peukalokiilan 14 s apulangalta ja 2 s 

peukalon juuresta, 1 s peukalokiilan silmukoiden 

kummaltakin puolelta. Neulo vasemman peukalon 

kaavion rivit 17–29 ja katkaise väri B. Jatka vielä tarvittaessa peukaloa värillä A, kunnes se 

ylettää noin puoliväliin peukalon kynttä. Tee tämän jälkeen kärkikavennukset: neulo 2 s 

oikein yhteen joka puikon lopussa, kunnes jäljellä on yhteensä 5 s. Vedä lanka silmukoiden 

läpi, kiristä aukko ja päättele. 

Oikean käden lapanen 

Neulo oikean käden lapanen muuten samoin kuin vasen, mutta seuraa oikean käden kaavioita 

(oikea resori, oikea käsi, oikea peukalo ja oikea kärki). Peukalon kärjessä kavenna tekemällä 

joka puikon alussa ssk-kavennus (= nosta 2 s yksitellen kuin neuloisit ne oikein, palauta ne 

vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen), kunnes jäljellä on yhteensä 5 s.  

Viimeistely 

Silmukoi jänöjen kuonon ja silmien yksityiskohdat väreillä C ja D. Päättele kaikki langanpäät 

huolellisesti. Kastele lapaset kylmällä vedellä, puristele niistä hellävaraisesti enimmät vedet 

pois ja asettele ne tasoon kuivumaan mittoihinsa. 

Jos haluat, voit pujottaa resorin ylimmälle riville nauhan ja solmia sen rusetille. Voit punoa 

nauhan esimerkiksi väristä C tai käyttää vaikkapa kapeaa satiininauhaa.  

Vinkki: Kiinnitä peukaloissa erityistä 

huomiota kirjoneuleen kireyteen. 

Kapeassa leiriössä lyhyetkin 

langanjuoksut alkavat helposti kiristää.  



 

  

  

 



                          

 


