KUURA-LAPASET
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot naisen koko
Tarvikkeet 100 g valkaistua (55) Lankavan Alize Superwash -lankaa (75 % villa, 25 % polyamidi, 50 g = n. 210
m) ja 75 g Novita Silver -lankaa (80 % viskoosi, 20 %
polyesteri, 25 g = n. 95 m).
Sukkapuikot 4- 4,5 mm käsialan mukaan.
Tiheys 21 s ja 27 krs sileää neuletta = 10 cm
Ainaoikeinneule suljettuna neulo 1. krs nurin ja 2. krs
oikein. Toista 1.-2. krs:ia.
Joustinneule suljettuna *1 n, 1 s kiertäen eli takareunastaan oikein*, toista *-*.
Sileä neule suljettuna Neulo kaikki krs:t oikein.
Pitsineule suljettuna Neulo 19 s:lla pitsineuletta. 1.
krs: 1 o, tee lk, *1 o, 3 n*, toista *-* vielä 3 kertaa, 1 o,
lk, 1 o. 2. krs: Neulo kaikki parilliset krs:t oikein. 3. krs:
2 o, lk, *1 o, 3 n*, toista *-* vielä 3 kertaa, 1 o, lk, 2 o. 5.
krs: 3 o, lk, *1 o, 3 n*, toista *-* vielä 3 kertaa, 1 o, lk, 3
o. 7. krs: 4 o, lk, *1 o, 2 n yhteen, 1 n*, toista *-* vielä 3
kertaa, 1 o, lk, 4 o. 9. krs: 5 o, lk, *1 o, 2 n yhteen*, toista *-* vielä 3 kertaa, 1 o, lk, 5 o. 11. krs: 6 o, lk, *1 o, 3
o yhteen (= nosta 2 s o neulomatta eli vie puikko 2. ja
1. s:n läpi, 1 o, vedä nostetut s:t neulotun yli)*, toista *-*
vielä kerran, 1 o, lk, 6 o. 12. krs: kuten 2. krs. Toista 1.12. krs:ia.
Oikean käden lapanen Neulo 2-kertaisella langalla (1
sukka- ja 1 kiiltolanka). Luo 42 s ja jaa ne 4:lle puikoille
= 10+11+10+11 s. Neulo ainaoikeinneuletta 4 krs. Neulo joustinta 7 krs. Aloita sileä neule ja ainaoikeinraidat. 1. krs: neulo 28 o, 3 n, 1 o, 3 n, 7 o. 2. krs: 42 o. Toista 1.2. krs:ia. Kun varren pituus on 12 cm, tee seuraavalla krs:lla 1. puikon alussa ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo 2. puikon lopussa 2 o yht. Neulo 6 cm ja toista kavennukset = 38
s. Jaa s:t uudelleen = 10-9-10-9 s. Kun varren pituus on 20 cm, aloita peukalokiila sileän neuleen krs:lla ja tee kiila
1. puikon alkuun. 1. krs: 1 o, lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen oikein), 2 o, lisää 1 s, neulo krs
loppuun mallineuleen mukaisesti. 2.-3. krs: neulo krs:t lisäämättä s:oita. 4. krs: neulo 1 s, tee peukalokiilalisäykset mutta neulo lisäysten väliin 2 s enemmän kuin edellisellä lisäyskrs:lla (= 4, 6, 8, 10 s) ja jatka 3.-4. puikkojen 19
s:lla pitsineuletta ohjeen mukaan. Toista lisäykset joka 3. krs vielä 3 kertaa. Neulo 2 krs ja aloita seuraavalla krs:lla
peukalonaukko:1 o, ota peukalon 14 s apulangalle, luo napakasti 2 s ja neulo loput 1. puikon s:t. Kun pitsineuletta
on 3 mallikertaa, neulo seuraavasta mallikerrasta 2 krs ja aloita kärkikavennukset: tee 1. ja 3. puikon alussa ylivetokavennus ja neulo 2. ja 4. puikon lopussa 2 o yht. ja jatka pitsineuletta. HUOM: pitsineule alkaa ja loppuu langankierrolla. Toista kärkikavennuksia joka 2. krs. Kun pitsineuleen mallikerta on valmis, kavenna vielä näin: 1. krs: tee
ylivetokav., 1 o, 3 o yht., 1 o, 2 o yht., ylivetokav., 5 o, 2 o yhteen. 2. krs: 7 o, 3 o yht., 2 o = 10 s. 3. krs: *tee ylivetokav., 1 o, 2 o yht.*, toista *-*. Katkaise lanka, vedä s:oiden läpi ja kiristä.
Peukalo nosta apulangan s:t kahdelle puikolle = 6+6 ja kolmannelle puikolle peukaloaukon yläreunasta 5 s = 17 s.
Neulo sileää neuletta 12 krs (1. krs:lla yläreunan nostetut s:t kiertäen oikein). *Kavenna sitten jokaisen puikon alussa 2 o yht., neulo 1 välikrs*, toista *-* vielä kerran. Neulo seuraavalla krs:lla näin: 1 o, kavenna lopuilla s:oilla 2 o
yht. Pujota lanka s:oiden läpi ja kiristä. Neulo vasemman käden lapanen oikean peilikuvaksi. Neulo alkuun ainaoikeinneule ja joustin kuten oikeassa. Aloita sitten ainaoikeinraidat näin: 7 o, 3 n, 1 o, 3 n, 28 o. Tee varren kavennukset 3. puikon alussa ja 4. puikon lopussa. Neulo peukalokiila 4. puikon loppuun. Neulo pitsineule 1. ja 2. puikon silmukoilla. Päättele langat. Neulo toinen lapanen peilikuvaksi.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

