RISTIKÄS-LAPASET
Malli Lankava Oy
Koko S/M
Lanka 100 g harmaata (182), 100 g keltaista (14) ja
100 g valkoista (1) Lankavan Alize Cashmira-lankaa
(100 % villa, 100 g = n. 300 m).
Puikot sukkapuikot 3,5 mm tai käsialan mukaan.
Palmikkoneule suljettuna Neulo suljettuna neuleena.
1.-3. krs: *2 n, 2 o*, toista *-*. 4. krs: Neulo *2 n, 2 o
ristiin (neulo 2. s 1. takaa oikein, sitten 1. s oikein ja pudota molemmat s:t vasemmalta puikolta)*, toista *-* krs
loppuun. Toista 1.-4. krs:ia.
Pintaneule suljettuna Neulo aina 3 krs samalla värillä
ohjeen mukaan.
Tiheys 24 s ja 35 krs = 10 cm kuvioneuletta
Työohje Luo harmaalla 48 s ja jaa ne 4 puikolle (12 s/
puikko). Neulo 23 krs palmikkoneuletta. Aloita sitten pintaneule ja raidoita samalla näin: 3 krs keltainen, 3 krs
valkoinen, 3 krs harmaa. Aloita keltaisella langalla.
1. krs: *nosta 2 s neulomatta, 2 o*, toista *-* krs
loppuun.
2. krs: *2 s o ristiin (= neulo 2. s ensimmäisen takaa oikein, sitten 1. s oikein ja vapauta molemmat s:t yhtä aikaa puikolta), 2 o*, toista *-* krs loppuun.
3. krs: neulo oikein.
4. krs: *2 o, nosta 2 s neulomatta*, toista *-* krs
loppuun.
5. krs: *2 o, 2 s o ristiin*, toista *-* krs loppuun.
6. krs: neulo oikein. Toista mallineuleen 1.-6. krs:ia.
Kun olet neulonut 3 keltaista raitaa, tee peukalonaukko
seuraavalla krs:lla 2. puikon loppuun 2 s:n päähän reunasta näin: neulo valkoisella 14 s, siirrä seuraavat 9 s
apulangalle, luo niiden tilalle uudet 9 s ja neulo krs loppuun. Jatka mallineuletta. Kun pikkusormi peittyy aloita kärkikavennukset. Kavenna aina joka 3. krs eli sileän neuleen kerroksilla näin: 1. ja 3. puikon alussa 2 s kiertäen eli takareunoistaan o yhteen ja 2. ja 4. puikon lopussa 2 o yht. Jatka muilla s:oilla pintaneuletta. Kun kullakin puikolla
on 6 s kavenna seuraavalla kerroksella näin: *2 s kiertäen o yht., 1 o, 2 s kiertäen o yht., 2 o, 2 o yht., 1 o, 2 o yht*,
toista *-* vielä kerran = 16 s. Kavenna seuraavalla kerroksella vielä näin: *2 s kiertäen o yht., 4 o, 2 o yht.*, toista
*-* vielä kerran = 12 s. Vedä lanka kahdesti viimeisten s:iden läpi.
Poimi peukalonaukosta 9+9 s ja 1 s molemmista reunoista = 20 s. Neulo pintaneuletta 5-6 cm tai kunnes peukalo
peittyy. Kavenna sitten sileän neuleen krs:lla näin: *2 s kiertäen yht., 2 o*, toista *-* krs loppuun = 15 s. Neulo seuraava krs samalla värillä ja kavenna näin: *2 s kiert. yht., 1 o*, toista *-*. Vedä lanka viimeisten 10 s:n läpi. Päättele
langat. Neulo toinen lapanen samoin mutta tee peukalonaukko peilikuvana.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

