
Poolaknits Kenno -lapasten ohje 
    

    
 
Kiitos kun latasit Kenno-lapasten ohjeen – toivon, että nautit niiden neulomisesta! Tämä 
digitaalinen neuleohje on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, joten ethän myy siitä 
valmistettuja tuotteita. Tekijänoikeudet ohjeeseen: Paula Narkiniemi / Poolaknits. 
 
Yleiskuvaus työstä: 
Kenno-lapasten selkämyksiä koristaa – nimensäkin mukaisesti – kaunis kennopalmikkokuviointi, 
joka syntyy helposti. Lapaset neulotaan resorista kohti kärkeä ja niissä on aukkopeukalo ja pitkä 
resori, jonka voi halutessaan kääntää kaksin kerroin. Lankana lapasissa on merinon ja mohairin 
yhdistelmä, mutta voit neuloa lapaset ilman mohairiakin, jolloin pinnasta tulee sileä.  
 
Koot:  
1(2)3(4)5: 110cm (130cm) 150cm (nainen) mies 
 
Langat:  
 
Pörröiset lapaset: 
Huom. Jos neulot pörröiset versiot, työ neulotaan pitäen kahta langansäiettä yhdessä. 
Esimerkkilankojen vyyhdeistä riittää jopa kahteen lapaspariin lankaa, keristä jää jonkin verran yli 
lankaa.  
 
Vaihtoehto 1: Hedgehogfibres Sock Yarn 1 vyyhti ja Nurja Mohair 1 vyyhti  
Vaihtoehto 2: Nurja Merino Single 1 vyyhti ja Sandes Garn Tynn Silk Mohair 1 kerä 
Vaihtoehto 3: Isager Alpaca 2 1 vyyhti ja Isager Silk Mohair 1 kerä 
Vaihtoehto 4: Sandnes Garn Sunday 1 kerä ja Sandes Garn Tynn Silk Mohair 1 kerä 
 
Sileät lapaset: 
Vaihtoehto 1: Novita 7 veljestä 1 kerä 
Vaihtoehto 2: Sandnes Garn Duo 1 kerä 
 
Voit käyttää myös muita 3,5 mm puikoille soveltuvia lankoja – huolehdi vain, että 
tavoiteneuletiheys täyttyy.  



 
Kuvien lapasista vaaleanpunaiset on neulottu Hedgehogfibresin Sock Yarnin (Teacup) ja Nurja 
Mohairin (Ruusukvartsi) yhdistelmästä ja vaaleanvihreät Nurja Merino Singlen (Timantti) ja 
Sandnes Garn Tynn Silk Mohairin (8521) yhdistelmästä. 
 
Lisäksi tarvitset: kerrosmerkin, parsinneulan 
 
Puikot: 3,5 mm sukkapuikot  
 

Tavoiteneuletiheys: 10 x 10 cm (sileä neulos) = 24 s x 32 krs (vaihda tarvittaessa puikkojen kokoa 
saavuttaaksesi tavoiteneuletiheyden) 

 
 
OHJE: 
 
Mallineuleen selitykset:  
 

= oikea silmukka 
       

= siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 s oikein, neulo apupuikon 2 s oikein 
                          
= siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s oikein, neulo apupuikon 2 s oikein  
 

Mallineule: 
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                   lukusuunta 
 
 
VASEMMAN KÄDEN LAPANEN: 
Luo 32(36)40(44)48 s pitäen kahta langansäiettä yhdessä. Jaa silmukat tasan neljälle sukkapuikolle 
ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Voit valita neulotko resorin perinteisellä (vaaleanvihreä lapanen) 
joustinneuleella vai kiertäen (vaaleanpunainen lapanen). Neulo 1 o kiertäen (oikea silmukka 
neulotaan silmukan takareunasta) 1 nurin tai 1 o 1 n -joustinneuletta yhteensä 8(9)10(11)12 cm. 
 
 
 

 

    

    



Tästä lähtien ohjeessa viitataan puikkoihin niiden numeron perusteella eli aloituksesta lähtien 
ensimmäinen puikko on 1 puikko, toinen 2 puikko jne. Ks. kuva alla: 
 

 
 
Tästä eteenpäin puikoilla 1 ja 4 neulotaan sileää (kämmenpuoli) ja puikoilla 2 ja 3 mallineuletta 
(selkämys).  
 
Mallineule on 8 kerrosta korkea ja 8 s leveä. Mallineuletta neulotaan eri koossa eri määrä 
peräjälkeen seuraavasti aloittaen puikolta 2 ja jatkuen puikon 3 loppuun: 

- koko 1: neulo mallineule 2 kertaa peräkkäin 
- koko 2: neulo 1 o, neulo mallineuletta 2 kertaa peräkkäin, neulo 1 o 
- koko 3: neulo 2 o, neulo mallineuletta 2 kertaa peräkkäin, neulo 2 o 
- koko 4: neulo 3 o, neulo mallineuletta 2 kertaa peräkkäin, neulo 3 o 
- koko 5: neulo mallineuletta 3 kertaa peräkkäin 

 
Aloita mallineulekerrokset neulomalla puikolla 1 sileää, aloita mallineule 2 puikolta ja jatka 
puikolle 3 kokosi mukaan. Neulo taas 4 puikolla sileää. Jatka näin neuloen mallineuletta aina 2 ja 3 
puikoilla kunnes olet neulonut mallineuletta yhteensä 5,5(6)6,5(7)8 cm.  
 
Merkitse seuraavalla kerroksella peukaloaukko 1 puikolle seuraavasti: neulo puikon alusta ensin 
lapasen langalla 1(2)2(3)3 s ja neulo seuraavat 5(6)6(7)7 s erivärisellä langalla. Siirrä erivärisellä 
langalla neulotut silmukat takaisin vasemmalle puikolle ja jatka sileää neuletta lapasten langalla 
normaalisti kämmenosalla. Jatka mallineuletta edelleen rystypuolella ja sileää kämmenpuolella, 
kunnes kämmenosan pituus mallineuleen aloituksesta mitattuna on noin 11(12)14(15)16 cm tai 
kunnes etusormi peittyy. 
 
Kavennukset lapasen kärkeen 
Neulo 1 ja 3 puikon lopussa 2 s oikein yhteen, ja 2 ja 4 puikon alussa nosta 1 s neulomatta oikein 
oikealle puikolle, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli (ylivetokavennus). Tee nämä 
kavennukset joka kerroksella. 
 
Jatka edelleen mallineuletta rystypuolella, vaikka kavennat, mutta huomio kaventuvat 
reunasilmukat niin, että aloitat kuvion aina oikeasta kohdasta suhteessa keskimmäisiin silmukoihin 
(laske taaksepäin 1 puikon viimeisiltä ja 2 puikon ensimmäisiltä silmukoilta niin hahmotat kuvion 
helpoiten). Esim. kun reunalta on kaventunut 4 silmukkaa, aloita mallineule nostamalla vain 1 s 

aloitus 



puikolle työn taakse/eteen (riippuen missä kohtaa mallineuletta olet) 2 s sijaan ja neulo kuviota 
muuten normaalisti. Kavenna näin, kunnes puikoilla on jäljellä 8 s. Katkaise lanka ja pujota se 
parsinneulan avulla loppujen silmukoiden läpi ja päättele lanka työn nurjalle puolelle.  
 
Peukalo 
Poista erivärinen merkkilanka varovasti ja poimi irtonaiset silmukat peukaloaukon ylä- ja 
alareunasta. Poimi lisäksi peukalon molemmista sivuista lisäsilmukoita siten, että peukaloon tulee 
yhteensä 12(14)14(16)17 s. Jaa silmukat kolmelle puikolle ja neulo sileää neuletta suljettuna 
neuleena. 
 
Kun olet neulonut 3,5(4)4,5(5)5,5 cm tai kun peukalon kynnestä näkyy puolet, neulotaan 
peukaloon kärkikavennus. Neulo jokaisen puikon lopussa 2 o yhteen, kunnes työssä on jäljellä 4 s. 
Katkaise lanka ja pujota se parsinneulan avulla loppujen silmukoiden läpi ja päättele lanka työn 
nurjalle puolelle. 
 
OIKEAN KÄDEN LAPANEN 
Neulo oikean käden lapanen muuten samoin kuin vasemman käden lapanen, mutta sijoita 
peukaloaukko peilikuvaksi eli 4 puikolle seuraavasti: neulo puikon alusta ensin lapasen langalla 1 s 
ja neulo seuraavat 5(6)6(7)7 s erivärisellä langalla. Siirrä erivärisellä neulotut silmukat takaisin 
vasemmalle puikolle ja jatka muuten kuten teit vasemman käden lapasellakin peukaloaukon 
jälkeen. 
 
Viimeistely 
Päättele loput langanpäät. Höyrytä lapaset kevyesti tai kastele kokonaan kädenlämpöiseen veteen 
ja asettele tasona muotoonsa kuivumaan. Kennopalmikot tasoittuvat ja ”rentoutuvat” kastelulla, 
joten suosittelen tätä vaihtoehtoa.  
 
Olet valmis! 
 
Jaa 
#poolaknitskenno #poolaknits 
 
www.poolaknits.com IG: @poolaknits 
 
 

http://www.poolaknits.com/

