
Brachiosaurievantar 

Brachiosaurievantar eli 

Brachiosauruslapaset 

syntyivät päiväkodin 

arpajaisia varten. Niihin 

on kuvattu 

brachiosaurusäiti 

poikasensa kanssa, 

lentolisko ja palmu. 

Lapaset sopivat 

parhaiten leikki-ikäisen 

(koko noin 104–116) tai 

pikkukoululaisen (koko 

noin 116–128) käsiin, ja 

niiden kokoa voi 

muuttaa tiheyttä 

muuttamalla. 

Koko ja tiheys: n. 104–128 (ks. taulukko alla) 

Koko Tiheys Varren ympärys 
Koko kämmenosan 

pituus 

104–116 (4–6-v) 
22 ja 28 krs 

= 10 cm 
14 cm 12,5–14,5 cm 

116–128 (6–8-v)  
20 s ja 26 krs  

= 10 cm 
16 cm 13,5–15,5 cm 

 

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

• kuvioväriä A (vihreä) n. 40–50 m eli 20–30 g 

• väriä B (sininen) n. 40–50 m eli 20–30 g  

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



Resori 

Luo 32 s pienemmille puikoille kuviovärillä. Jaa silmukat tasan neljälle puikolle, 8 silmukkaa 

kullekin, ja yhdistä työ suljetuksi neuleeksi. 

Vasen lapanen: Neulo 2 oikein, 2 nurin -resoria 12 kerrosta tai kunnes resori on haluamasi 

mittainen. 

Oikea lapanen: Neulo 2 nurin, 2 oikein -resoria 12 kerrosta tai kunnes resori on haluamasi 

mittainen. 

 

Terän aloitus ja peukalokiila 

Vaihda isompiin puikkoihin.  

Liitä työhön pohjaväri ja neulo kirjoneuletta 

oikean koon mukaiset kämmenen kaavion rivit 1–

13 (vasemmassa lapasessa vasemman lapasen 

kaavion mukaan ja oikeassa oikean). Huomaa 

peukalokiilan lisäykset kerroksilla 3, 6, 9 ja 12.  

Neulo kerrosta 14, kunnes olet peukalokiilan alun kohdalla. Poimi sitten peukalokiilan 10 

silmukkaa apulangalle ja luo kiilan kohdalle kaksi uutta silmukkaa (ks. kaavio) ja neulo 

kerros loppuun. 

  

Terän loppuosa ja kärkikavennukset 

Jatka kämmenen kaavion mukaan kaavion rivit 15–30. Katkaise kuvioväri. Neulo 

pohjavärillä tarvittaessa sileää neuletta, kunnes lapanen ylettää pikkusormen kärkeen. 

Tee tämän jälkeen kärkikavennukset joka kerroksella kuusi kertaa, eli kunnes jokaisella 

puikolla on jäljellä kaksi silmukkaa. 

Kavennuskerros: I ja III puikolla neulo 1 silmukka oikein, tee ssk-kavennus 

(nosta yksitellen 2 silmukkaa kuin neuloisit ne oikein, palauta ne vasemmalle 

Vinkki: Sido langanjuoksut 

kirjoneuleessa työn takana, kun neulot 

toisella värillä peräkkäin 4 – 5 

silmukkaa tai enemmän. 

 



puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen) ja neulo loput silmukat oikein. 

II ja IV puikolla neulo oikein, kunnes jäljellä on 3 silmukkaa, neulo 2 

silmukkaa oikein yhteen ja 1 silmukka oikein. Silmukkamäärä vähenee 4 

silmukkaa joka kerros. 

 

Peukalo 

Peukalo neulotaan suljettuna neuleena isommilla puikoilla. Poimi ja jaa tasan kolmelle 

puikolle apulangalta peukalokiilan 10 s ja 2 s peukalon juuresta = 12 s (4 s kullekin puikolle). 

Neulo sileää neuletta suljettuna neuleena kuviovärillä, kunnes neule ylettää noin puoliväliin 

peukalon kynttä. Tee tämän jälkeen kärkikavennukset eli toista kavennuskerrosta kolme 

kertaa = 3 silmukkaa jäljellä. 

Vasen peukalo: Neulo jokaisella puikolla oikein, kunnes puikolla on jäljellä 2 

silmukkaa, neulo 2 silmukkaa oikein yhteen. Silmukkamäärä vähenee 3 

silmukkaa joka kerros. 

Oikea peukalo: Tee jokaisen puikon alkuun ssk-kavennus (nosta yksitellen 2 

silmukkaa kuin neuloisit ne oikein, palauta ne vasemmalle puikolle ja neulo ne 

takareunoista oikein yhteen) ja neulo loput puikon silmukat oikein. 

Silmukkamäärä vähenee 3 silmukkaa joka kerros. 

Vedä lanka loppujen kolmen silmukat läpi ja päättele. 

 

Viimeistely 

Neulo toinen lapanen toisen lapasen kaavion ja ohjeiden mukaan.  

Päättele kaikki langanpäät huolellisesti. Kastele lapaset kylmällä vedellä, puristele niistä 

hellävaraisesti enimmät vedet pois ja asettele ne tasoon kuivumaan mittoihinsa. 

Palautetta ohjeesta tai mallista saa mielellään kommentoida blogissa tai vaikka lähettää 

osoitteeseen venlakirsikka(a)hotmail.com. Erityisesti kuvat valmiista neuleista ilahduttavat. 

Ethän kuitenkaan käytä ohjeitani kaupallisiin tarkoituksiin. 



Vasen lapanen 

 

 



Oikea lapanen 

 


