
 

 

Boston 

Tähtilapaset  

 

Koko: Naiselle, lapasen ympärys n. 22 cm ja pituus n. 30 cm.  

Lanka: Schachenmayr Boston (70 akryyli, 30 villa, 50 g =55 m). 

Prym puikot: Sukkapuikot nro 7 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 12 s ja 18 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki krs:t 

oikein. 

 

Langan menekki 

Schachenmayr Boston -lankaa 

sinistä (00054)  100 g 

pellavanväristä (00005) 50 g 

valkoista (00101) 50 g 

 

Tee näin Luo sinisellä langalla 20 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 12 cm. Aloita sitten sileä neule ja lisää sen 1. 

krs:lla 8 s tasavälein =28 s. Jaa s:t 4:lle puikolle, 7 s joka puikolle. 2.krs: neulo vuorotellen 1 s sinisellä ja 1 s pellavanvärisellä 

langalla. 3.krs: neulo siniset s:t pellavanvärisellä ja pellavanväriset sinisellä langalla. Jatka sileää neuletta sinisellä langalla. Jätä 

sileän neuleen 11. krs:lla peukalonpaikka. Eli neulo oikeassa lapasessa 1 s, sitten seuraavat 5 s apulangalla. Siirrä s:t takaisin 

vasemmalle puikolle ja jatka suljettuna neuleena sileää. (Tee vasemmassa lapasessa muuten samoin, mutta neulo ensin 20 s.) 

Kun olet neulonut sileää neuletta yhteensä 28 krs, jatka sileää valkoisella langalla. Aloita sen 2. krs:lla kärkikavennukset. Eli 

neulo I ja III puikon alusta 1 s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli) ja 

neulo II sekä IV puikon lopussa 2 s o yhteen ja 1 s o. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs kunnes työssä on jäljellä 8 s. 

Katkaise lanka, vedä s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. 

 

Peukalo Pura apulanka pois työstä ja poimi aukon molemmista reunoista s:t työhön sekä poimi myös molemmista 

kulmakohdista 1 s =12 s. Neulo näillä s:illa sinisellä langalla sileää neuletta suljettuna neuleena. Kavenna 2. krs:lla peukalon 

sisäreunasta 1 s =11 s. Kun peukalon pituus on 7,5 cm, tee kärkikavennukset. 1.krs: neulo 2 s o yhteen, 1 o, *2 s o yhteen, 

2 o*, toista *-* vielä kerran = 8 s. 2.krs: neulo oikein. 3.krs: *neulo 2 s o yhteen, 1 o*, toista *-* vielä kerran ja neulo 2 s o 

yhteen =5 s. Katkaise lanka, vedä s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. 

Tee toinen lapanen vastaavasti. 

 

Viimeistely Ompele lapasten selkämykseen tähtikuvio silmukoita jäljitellen ruutupiirroksen mukaan. Ompele vielä lapasen 

selkäpuolen kärkikavennusten väliin silmukoita jäljitellen joka toisen s:n päälle pellavanvärisellä langalla 1 s. Tee silmukoita 

limittäin koko kolmion matkalle. 
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