KUKONASKELASUSTEET
(Moda 8/2013)

Malli Lankava Oy, Maila Reini
Koko pipo: 50-54 cm, lapaset: naisten koko
Tarvikkeet 200 g tummanruskeaa (3082) ja 100 g valkaisematonta (1002) Lankavan Lykke-lankaa (85 % villa, 15
% polyamidi, 50 g = 100 m, 19 s = 10 cm, puikot nro 4,55 ). Sukkapuikot ja pyöröpuikko nro 3 ja 4 tai käsialan mukaan.
Tiheys 21 s = 10 cm kuvioneuletta
Joustinneule suljettuna *2 o, 2 n*, toista *-*.
Palmikkoneule suljettuna 1.-3. krs: *2 o, 2 n*, toista *-*.
4. krs: Neulo *2 o ristiin (neulo 2. s 1. takaa oikein, sitten
1. s oikein ja pudota molemmat s:t vasemmalta puikolta),
2 n*, toista *-* krs loppuun.
Kuvioneule suljettuna 1. krs: Neulo valkoisella *2 o,
nosta 2 s neulomatta*, toista *-*. 2. krs: Valkoisella *2 o,
2 s o ristiin (= neulo 2. s ensimmäisen takaa oikein, sitten
1. s oikein ja vapauta molemmat s:t yhtäaikaa puikolta)*,
toista *-* krs loppuun. 3. krs: Neulo valkoisella oikein. 4.
krs: Ruskealla *nosta 2 s neulomatta, 2 o*, toista *-* krs
loppuun. 5. krs: Ruskealla *2 s o ristiin, 2 o*, toista *-* krs
loppuun. 6. krs: Neulo ruskealla oikein.
PIPO Luo ruskealla langalla ohuemmille puikoille 120 s. Neulo joustinneuletta 9 krs. Neulo 1 krs oikein ja lisää samalla 8 s tasaisin välein = 128 s. Neulo kuvioneuletta paksummilla puikoilla n. 22 cm ja aloita päälaen kavennukset. Kavenna aina mallineuleen 3. krs:lla näin: 1 o, *tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu
s neulotun yli), kavenna 2 o yht., tee ylivetokavennus, kavenna 2 o yht., 8 o*, toista *-* vielä 7 kertaa = 96 s (huom.
krs:n loppuun jää 7 o). Neulo 8 krs kaventamatta. Kavenna kuten edellä = 72 s. Neulo 5 krs. Kavenna kuten edellä mutta neulo kavennusten väliin 4 o (krs:n lopussa 3 o) = 48 s. Vaihda työhön sukkapuikot, kun pyöröpuikko käy
liian pitkäksi. *Neulo 2 krs oikein ja kavenna sitten kaikilla s:illa 2 o yht.*, toista *-* vielä kerran. Neulo 1 krs ja vedä
lanka viimeisten 12 s:n läpi.
LAPASET Luo ruskealla langalla ohuemmille puikoille 48 s ja jaa ne 4:lle puikolle (= 4x12 s). Neulo palmikkoneuletta 8 cm. Neulo kuvioneuletta paksummilla puikoilla n. 5,5 cm. Tee peukalonaukko mallineuleen 3. tai 6. krs:lla näin:
Siirrä 2. puikon lopusta (vasen käsi) ja 3. puikon alusta (oikea käsi) 8 s apulangalle. Luo seuraavalla krs:lla siirrettyjen silmukoiden tilalle uudet 8 s. Jatka kuvioneuletta pikkusormen päähän (= n. 15 cm) ja kavenna sitten kaikilla
krs:illa: tee 1. ja 3. puikon alussa ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli) ja kavenna 2. ja 4. puikon lopussa 2 o yht. Vedä lanka viimeisten 4 s:n läpi. Poimi peikalonaukosta 20 s (8+2+8+2) ja
jatka mallineuletta 12 krs tai kunnes peukalo peittyy. Kavenna sitten kaikilla s:oilla 2 o yht. Neulo toinen lapanen.
Viimeistely Päättele langat. Tee ruskeasta langasta 6 cm pallotupsu ja kiinnitä se pipoon.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

