ROOSA-LAPASET JA -TÖPPÖSET
Malli Lankava Oy, Laura-Tuulia Pekkanen
Koko lapaset: lasten koko (naisten koko), töppöset:
36-38 (39-41)
Lanka Lapasiin 80 (90) g vaaleaa roosaa (7056) tai tummaa oliivia (7043) Lankavan Esito-huopalankaa.
Töppösiin 100 (130) g tummanruskeaa (7071)
Esito-huopalankaa.
Ruusuihin 5 g tummanruskeaa (7071), 5 g oranssia (7025)
ja 5 g syklaaminpunaista (7013) Esito-huopa-lankaa.
Puikot Sukkapuikot ja pitkät puikot nro 4.
Virkkauskoukku nro 3-3,5.
Mallineuleet
Sileä neule suljettuna: neulo kaikki krs:t oikein.
Aina oikein -neule tasona: neulo op oikein, np nurin.
Lyhenteet s=silmukka, krs=kerros, ps=piilosilmukka,
ks= kiinteä silmukka, kjs= ketjusilmukka,
pp=puolipylväs, p=pylväs
Neuletiheys 10 cm = 19 s ja 26 krs
Lapaset Luo 50 (56) s ja jaa ne 4:lle puikolle
12+13+13+12 (4x14) s. Neulo sileää neuletta 50 (56)
krs.
Oikean käden lapanen: neulo 4. puikon alusta 3 s. Neulo sitten eri värillä 7 (9) s peukalonaukkoa varten, siirrä
s:t takaisin vasemmalle puikolle ja jatka neulomista varsinaisella langalla. Neulo 40 (50) krs.
Aloita kiilakavennus: Kavenna 1. ja 3. puikon lopussa 2
s o yht. ja 2. ja 4. puikon alussa ylivetäen yht.
Kavenna 4 kertaa ja neulo kavennusten väliin 1 krs o.
Kavenna tämän jälkeen ilman välikerroksia. Katkaise
lanka ja vedä se silmukoiden läpi, kun jäljellä on 8 s.
Peukalo: Poimi aukon reunoista 20 (24) s ja jaa ne 3
puikolle. Neulo sileää 20 (24) s. Kavenna joka puikon
lopussa 2 s o yht. Katkaise lanka ja vedä s:den läpi, kun
jäljellä on 4 s. Neulo vasemman käden lapanen vastaavasti peilikuvana.
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Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Töppöset Luo 50 (60) s ja neulo 10 (14) krs sileää neuletta tasona. Neulo joka krs:n alusta 3 o, lisää 1 s.
Kun puikoilla on 60 (70) s, jaa ne 4 puikolle 4x15
(17+18+18+17) s. Neulo 2 krs o ja aloita kantalapun neulominen puikoilla 2 ja 3. Neulo 30 (36) krs sileää neuletta tasona. Nosta krs:n 1. s aina neulomatta
puikolle.
Kavenna kantapohja.
Op: 19 (23) o, 2 s oikein yht. Käänny.
Np: 10 (12) n, 2 s nurin yht. Käänny.
Jatka kaventamalla aina edellinen kavennussilmukka
ja sitä seuraava silmukka, kunnes kaikki reunasilmukat on kavennettu. Jaa loput silmukat 2 puikolle ja poimi
niille lisäksi kantalapun sivuilta 15 (18) s. Neulo kaikilla 4 puikolla 1 krs o. Kavenna joka toisella krs:lla 2. puikon alussa ylivetäen ja 3. puikon lopussa oikein yhteen,
kunnes puikoilla on jälleen 60 (70) s.
Neulo sileää neuletta 40 (50) krs. Neulo kiilakavennus,
kuten lapasten ohjeessa.
Virkattu ruusu Virkkaa ruskealla aloitusketjuun 5 s ja
sulje rengas ps:lla.
1. krs: Virkkaa renkaaseen 12 ks. Sulje krs ps:lla.
2. krs: Virkkaa 6 kjs, jätä 1 s väliin, 1 p. Toista *4 kjs, 1
s väliin, 1 p*. Loppuun 4 kjs ja 1 ps toiseen kjs:aan. 3.
krs: Virkkaa jokaiseen kjs-kaareen 1 ks, 1 pp (puolipylväs), 3 p, 1 pp, 1 ks. Sulje krs 1 ps ensimmäiseen kjs:aan.
4. krs: Virkkaa *1 ps 2. krs:n p:n takareunaan, 5 kjs*. Toista *-* krs loppuun. 1 ps.
5. krs: Virkkaa oranssilla jokaiseen kjs-kaareen 1 ks, 1 pp, 5 p, 1 pp, 1 ks. 1 ps ensimmäiseen kjs:aan.
6. krs: Virkkaa *1 ps 5. krs:n p:n takareunaan, 6 kjs*- Toista *-* krs loppuun. Lopeta 1 ps.
7. krs: Virkkaa punaisella jokaiseen kjs-kaareen 1 ks, 1 pp, 7 p, 1 pp, 1 ks. 1 ps ensimmäiseen ks:aan.
Viimeistely Päättele langanpäät. Vanuta neuleet kirjopesussa. Vanumistulokseen ja lopulliseen kokoon vaikuttavat
langan ominaisuuksien lisäksi mm. pesulämpötila, pesun kesto, koneen täyttömäärä ja pesuaineiden käyttö. Naisten mallilapasia on vanutettu 60 °C kirjopesuohjelmalla noin 30 min. Koneeseen on lisätty vanumisen nopeuttamiseksi 20 ml nestemäistä pyykinpesuainetta ja froteinen käsipyyhe. Vanuttaminen kannattaa aloittaa alhaisemmasta lämpötilasta ja tarkistaa tulos keskeyttämällä pesuohjelma. Kirjaa ylös käyttämäsi pesulämpötila ja pesun kesto.
Näin pääset toivottuun lopputulokseen seuraavalla kerralla. Huuhtele neule käsin, mikäli pesuohjelmaan ei kuulunut huuhtelua. Kuosittele oikeaan kokoon ja anna kuivua. Kiinnitä ruusut tai kirjo haluamasi kuvio.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu. Huolellinen huuhtelu. Käytä hieman huuhteluainetta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

