KANELI-LAPASET
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko naisten koko
Lanka 50 g petroolia (8102) ja 100 g terraa (2850) Ullasukkalankaa (75 % villa, 25 % polyamidi, 100 g = n. 200
m).
Puikot sukkapuikot nro 3,5 ja 4 tai käsialan mukaan.
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena *1 n, 1 s kiertäen eli takareunastaan o*, toista *-*.
Jättöneule Neulo suljettuna neuleena. 1. krs: Neulo oikein. 2. krs: *1 n, nosta 1 s neulomatta*, toista *-*.
Toista 1.-2. krs:ia.
Tiheys 11,5 s ja 36 krs jättöneuletta = 10 cm.
Työohje Luo petroolilla langalla ohuemmille puikoille 44
s (11 s/puikko).
Neulo joustinneuletta 6 cm (aloita 1 n). Vaihda terra lanka ja paksummat puikot.
Neulo jättösilmukkaneuleen 1. krs. Jaa sitten s:t oikean
käden lapasta varten näin: 11+11+12+10 s.
Aloita intialainen peukalokiila. Neulo jättöneuleen 2. krs
ja lisää 3. ja 4. puikon väliin 1 s (= neulo s:oiden välinen
lankalenkki kiertäen oikein). Toista tällainen lisäys joka
2. krs:lla aina samassa kohdassa eli 3. ja 4. puikon välissä.
Kun 4. puikolla on 22 s ja olet neulonut viimeksi 2. krs:n,
siirrä 3. puikon 12 s apulangalle peukaloa varten. Jatka
lopuilla 44 s:lla (= 11 s/ puikko) jättöneuletta vielä 8 cm
tai kunnes pikkusormi reilusti peittyy.
Neulo lopuksi mallineuleen 1. krs ja aloita sitten kärjen
nauhakavennus.
1. krs: *1 o, 2 s kiertäen eli takareunoistaan o yht.,
neulo 17 s, 2 o yht.*, toista *-* vielä kerran.
2. krs: Neulo oikein. Toista 1.-2. krs:ia vielä kerran.
Kavenna sitten kaikilla kerroksilla ja vedä lanka viimeisten 6 s:n läpi.
Peukalo: Siirrä apulangan s:t kolmelle puikolle ja poimi peukalon hangasta vielä 2 s = 5+5+4 s. Neulo jättösilmukkaneuletta kunnes peukalo peittyy ja kavenna sitten kaikilla s:oilla 2 o yht.
Neulo vielä 1 krs oikein ja vedä lanka viimeisten 7 s:n läpi. Päättele langat.
Neulo vasemman käden lapanen vastaavasti mutta jaa s:t joustimen jälkeen näin: 11+12+10+11 ja tee peukalokiilan lisäykset aina 1. ja 2. puikon väliin. Kun 1. puikolla on 22 s siirrä 2. puikon 12 s apulangalle peukaloa varten.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

