ORANSSIT LAPASET
Malli Lankava, Anneli Salo
Koko naisten koko
Lanka 100 g oranssia (2708) Ulla-sukkalankaa (75 %
villa, 25 % polyamidi, 100 g = 200 m).
Puikot käsialan mukaan sukkapuikot nro 3,5 tai 4.
Ainaoikeinneule Neulo suljettuna neuleena.
1. krs: Neulo nurin. 2. krs: Neulo oikein. Toista 1.-2.
krs:ia.
Kuvioneule Neulo ohjeen mukaan.
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena kokoajan oikein.
Tiheys 20 s ja 29 krs sileää neuletta = 10 cm
Vasen lapanen Luo 43 s ja jaa ne 4 puikolle
(10+11+11+11 s) ja neulo reunukseksi ainaoikeinneuletta 7 krs (1. krs nurin). Aloita mallineuleet. Neulo kämmenselkään kuvioneuletta 21 silmukalla ja sileää neuletta 22 s:lla.
1. krs: 3o, *kavenna 3 s kiertäen eli takareunoistaan oikein yhteen ja jätä s puikolle, tee lk (= langankierto) ja
kavenna uudelleen 3 s kiertäen o yht., vapauta s:t vasta
nyt vasemmalta puikolta ja neulo 3 o*, toista *-* vielä 2
kertaa ja neulo oikein krs loppuun.
2. krs: Neulo oikein.
3. krs: *Kavenna 3 s kiertäen o yht. ja jätä s puikolle,
tee lk ja kavenna uudelleen 3 s kiertäen o yht., vapauta
s:t vasemmalta puikolta ja neulo 3 o*, toista *-* vielä 3
kertaa ja neulo oikein krs loppuun.
4. krs: Neulo oikein. Toista 1.-4. krs:ia vielä 5 kertaa.
Varren pituus on nyt n. 10 cm. Aloita kämmenen puolella intialainen peukalokiila näin: jatka kuvioneuletta 1.
ja 2. puikon s:oilla, neulo 11 o ja lisää sitten 1 s neulomalla silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein.
Toista tällaiset lisäykset kaikilla kerroksilla vielä 10
kertaa ja tee uusi lisäys aina edellisen vasemmalle puolelle (lisäyksistä muodostuva kiila kaartuu vasemmalle). Siirrä tämän jälkeen vasemman puikon 11 s apulangalle peukaloa varten ja jatka muilla s:oilla mallineuleita.
Kun olet toistanut kämmenselän puolella 15 kertaa kuvioneuleen 1.-4. krs:t (lapasen korkeus n. 20 cm), aloita
kärjen nauhakavennus. Kavenna 6 kertaa joka 2. krs:lla
näin: neulo 1. ja 3. puikon alussa 1 o, tee yvk (= ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s
neulotun yli) sekä kavenna 2. ja 4. puikon lopussa, kun
jäljellä on 3 s, 2 o yht., 1 o. Jatka kavennuksia kaikilla kerroksilla. Kun kämmenselän puolella on jäljellä 5 s,
kavenna 2 s näin: 1 o, nosta 1 s neulomatta, kavenna 2
o yht. ja vedä nostettu s neulottujen yli, 1 o. Vedä lanka
viimeisten 7 s:n läpi.
Peukalo Poimi apulangan s:t kahdelle puikolle ja peukalonhangasta 5 s kolmannelle puikolle = 16 s. Jaa s:t
uudelleen = 5+5+6 s.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Neulo 13 krs sileää neuletta tai sopiva pituus ja kavenna sitten jokaisen puikon lopussa 2 o yht. Neulo 1 krs
kaventamatta ja kavenna sitten kaikilla kerroksilla. Vedä
lanka viimeisten 6 s:n läpi.
Neulo oikean käden lapanen peilikuvana. Jaa s:t 4:lle
puikolle (11+11+11+10 s). Neulo reunuksen jälkeen
1. ja 2. puikon s:oilla sileää neuletta ja 3. ja 4. puikon
s:oilla kuvioneuletta. Aloita peukalokiilan lisäykset 1.
puikon lopussa näin: neulo 11 o, lisää 1 s neulomalla s:iden välinen lankalenkki kiertäen oikein ja neulo krs
loppuun. Jatka tekemällä lisäykset aina edellisen oikealle puolelle (kiila kaartuu oikealle).

