KIRJONEULELAPASET
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko naisten koko
Lanka 30 g valkaisematonta (1), 25 g harmaata
(7) ja 20 g punaista (6) Lankava Oy:n Inka-lankaa
(50 % Superwash-villa, 50 % alpakka).
Puikot sukkapuikot nro 3 tai käsialan mukaan.
Mallineuleet
Ainaoikeinneule suljettuna:
*1 krs nurin, 1 krs oikein*, toista *-*.
Kirjoneule: Neulo ruutupiirrosten mukaan.
Silmukkaluku jaollinen 6:lla.
1x1 joustinneule: *1 o, 1 n*, toista *-*.
Pintaneule:
1. krs: neulo harmaalla oikein.
2. krs: toista valkoisella *1 o, 1 n*.
3. krs: neulo valkoisella oikein.
4. krs: neulo punaisella oikein.
5. krs: kuten 2. krs.
6. krs: kuten 3. krs. Toista krs:ia 1-6.
Sileä neule suljettuna: neulo kokoajan oikein.
Tiheys 26 s ja 28 krs = 10 cm
Työohje Luo harmaalla langalla 52 s ja jaa ne
4:lle puikolle (13 s/puikko). Neulo 4 krs ainaoikeinneuletta. Neulo 9 krs joustinneuletta kahdella
värillä näin: *2 o valkoisella, 2 n harmaalla*, toista
*-*. Neulo sitten harmaalla 1 krs oikein ja 1 krs nurin. Neulo vielä 1 krs oikein ja lisää työhön samalla 2 s = 54 s. Aloita kirjoneule ruutupiirroksen mukaan. Huomioi nurin neulottavat s:t krs:illa 7, 13 ja
20. Tee peukalon aukko 21. krs:lla neulomalla 10
s eri värisellä langalla. Tee oikean käden aukko 2.
puikon loppuun ja vasemman käden aukko 3. puikon alkuun. Jatka kirjoneulekuvio loppuun punaisella ja valkoisella. Neulo sitten 2 krs valkoisella ja kavenna jälkimmäisellä krs:lla jokaisen
puikon alussa 2 s o yhteen = 50 s. Neulo pintaneuletta 8 krs ja kavenna seuraavalla krs:lla
vielä 2 s = 48 s. Aloita kärkikavennus, kun lapasen korkeus on 21 cm tai kunnes pikkusormi
peittyy. Kavenna joka 2. krs:lla lapasen molemmilla sivuilla seuraavasti: 1. ja 3. puikon alussa
2 s takakautta o yhteen ja 2. ja 4. puikon lopussa 2 s o yhteen. Jätä viimeiset 6+6 s kaventamatta, siirrä silmukat kahdelle puikolle ja päättele ne pareittain neulomalla vastakkaiset s:t
yhteen tai silmukoimalla ne työn nurjalta puolelta. Päättele langat.
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Peukalo Poista peukalon aukosta lanka ja poimi kolmelle puikolle 10+9 s ja vielä aukon molemmilta sivuilta 1 s = 21 s. Neulo punaisella langalla sileää neuletta 5 cm tai kunnes peukalo peittyy. Kavenna sitten kaikilla silmukoilla 2 o yhteen ja vedä lanka viimeisten 6 s:n läpi.
Päättele langat.
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Hoito- ja pesuohje Käsinpesu villapesuaineella nurja puoli päällä.
Kuosittelu kosteana ja tasokuivaus pyyhkeen päällä.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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