PERUSLAPASET
Malli: Lankava, Silja Palviainen.
Koko: Naisten (miesten).
Lanka: 80 g raidallista (3017) Urth Uneek Fingering
-lankaa (100 % merinovilla, 100 g = 400 m) ja 80 g indigoa (1616) Harvest Fingering -lankaa (100 % merinovilla, 100 g = 400 m).
Puikot: Sukkapuikot 3 ja 3,5 mm.
Joustinneule: Neulo suljettuna *2 o, 1 n*, toista *-*.
Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena kokoajan oikein.
Tiheys: 22 s ja 35 krs = 10 cm sileää neuletta.
Työohje Luo ohuemmille puikoille kaksinkertaisella langalla (1 raidallinen ja 1 indigonsininen lanka) 42(48) s
ja jaa ne neljälle puikolle = 10+11+10+11(12 s/puikko).
Neulo joustinneuletta 7 cm. Vaihda paksummat puikot
ja aloita sileä neule sekä peukalokiilan lisäykset. Tee
lisäykset toiselta kerrokselta lähtien joka 3. krs.
1. krs: 42(48) o.
2. krs: 20(22) o, lisää 1 s (= neulo silmukoiden välinen
lankalenkki kiertäen oikein), 2 o, lisää 1 s, 20(24) o. 3.4. krs: Neulo oikein.
5. krs: 20(22) o, lisää 1 s, 4 o, lisää 1 s, 20(24) o.
6.-7.krs: Neulo oikein.
8. krs: 20(22) o, lisää 1 s, 6 o, lisää 1 s, 20(24) o.
9.-10. krs: Neulo oikein.
11. krs: 20(24) o, lisää 1 s, 8 o, lisää 1 s, 20(24) o.
12.-13. krs: Neulo oikein.
14. krs: 20(22) o, lisää 1 s, 10 o, lisää 1 s, 20(24) o.
15.-16. krs: Neulo oikein.
17. krs: 20(22) o, ota erivärinen apulanka, jätä sen alkuun n. 15 cm, neulo 12 o, palaa sitten apulangan alkuun ja
kavenna vielä samat 12 silmukkaa 4x 3 o yht. Siirrä kavennetut 4 s vielä takaisin vasemmalle puikolle ja neulo työlangalla krs loppuun.
20. krs: 20(22) o, tee yvk (= ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli), kavenna 2
o yht., 20(24) o = 42(48) s.
Kun olet neulonut sileää neuletta 14(16) cm, aloita kärjen kavennukset.
1. krs: *19(4) o, 2 o yht*, toista *-* krs loppuun. Neulo 2(4) välikerrosta.
4.(6.) krs: *3 o, 2 o yht.*, toista *-*. Neulo 3 välikerosta.
8.(10.) krs: *2 o, 2 o yht.*, toista *-*. Neulo 2 välikerrosta.
11.(13.) krs: *1 o, 2 o yht.*, toista *-*. Neulo 1 krs. Kavenna lopuksi kaikilla s:oilla 2 o yht. Vedä viimeinen s loppujen 8 s:n läpi, katkaise lanka ja vedä se viimeisen s:n läpi. Kiristä lanka ja päättele se nurjalle.
Peukalo: Pura peukaloaukon apulanka ja poimi samalla aukon reunasta 17 s sekä aukon molemmilta reunoilta 1 s
= 19 s. Jaa s:t neljälle puikolle ja neulo sileää neuletta. Kavenna naisten koossa 1. kerroksella aukon reunoilta poimitut s:t 2 o yht. = 17 s. Neulo 17(20) krs. Kavenna sitten jokaisen puikon lopussa 2 o yht. kunnes jäljellä on 8 s ja
päätä lanka kuten lapasen kärjessä. Päättele langat nurjalle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

