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NEULOTUT ”YSTÄVÄN LAPASET”
Koko: aikuinen nainen.
Tarvikkeet:




Sandnes Garn, Fritidsgarn:
50g punaista ja 50g tumman
harmaata villalankaa(100%),
Sukkapuikot 5, 5mm.
Virkkuukoukku 5mm somistukseen.

Lyhenteet: s= silmukka, o= oikea silmukka,
n= nurja silmukka, krs.= kerros
TYÖOHJE:
Lapasen ranneke ja alakämmen:
1. Luo 28s. Jaa 7s. puikolle. Sulje neljä puikkoa renkaaksi ja aloita
joustinneule.
2. (Ranneke)Neulo 1o, 1n-joustinneuletta 11 krs. tumman
harmaalla.
3. (Alakämmen)Neulo 11 krs. sileää neuletta. Neulo 1krs. pun. raita,
1krs. harmaa raita ja 1 krs. pun. raita.
Peukalon paikka, vasen lapanen:
4. Tarkista, että aloituslanka ”jää” kämmensyrjälle, pikkusormen
puolelle. Neulo harmaalla 1. puikollinen ja 2.puikosta 2s. Ota
erivärinen ”merkkilanganpätkä (n. 15cm.) ja neulo seuraavat 4s.
merkkilangalla. Siirrä ne sen jälkeen takaisin vasemmalle puikolle ja
neulo ne uudelleen harmaalla + puikon viimeinen s. Neulo
harmaalla krs. loppuun. Oikea lapanen, peukalon paikka, l.
merkkilanka neulotaan 3.:lle puikolle silmukat 2. – 5.
Yläkämmen:
5. Neulo raidoitus kuvan mukaan loppuun =>2krs. pun.+ 2krs. harm.+ 3krs. pun.+ 1krs. harm.
6. Neulo punaisella sileää 11 krs.(tai niin pitkälle, että pikkusormi peittyy reilusti)
Kärkikavennus, kaksitahokavennus: ( Ylivetämisen kavennus = nosta silmukka neulomatta, neulo oikein
seuraava, vedä nostettu s. neulotun yli. Yhteenneulomisen kavennus = neulo 2s. oikein yhteen.)
7. Neulo 1.ja 3. puikon alussa ylivetämisen kavennus ja 2. ja 4. puikkojen lopussa yhteenneulomisen
kavennus. Neulo loput silmukat puikoilla oikein. Neulo kavennuksia joka puikolla, joka krs:lla, kunnes jäljellä
on 4s. Katkaise lanka n. 15cm:n pituiseksi ja pujota lanka loppujen silmukoiden läpi.
Peukalo: Poimi peukalon merkkilangan ylä- ja alapuolelta silmukat 3:lle puikolle. Poista merkkilanka. Poimi
reunoista silmukka tai pari, ettei peukalon juureen syntyisi reikää. Sopiva määrä silmukoita on 10-12 riippuen
käsialastasi. Neulo oikeaa, kunnes peukalosta on näkyvissä n. 1cm. Neulo kärkikavennus kuten
lapasessakin, kaksitahokavennus.
Viimeistely: Päättele langanpäät nurjalle, silmukoihin. Valmista sydän-kuvio ketjuvirkkaamalla
virkkuukoukulla tai etupistoilla, silmäneulan avulla. Virkkaa pykäreuna punaisella lapasten rannekkeen
reunaan. (Pykäreunan virkkaaminen: *virkkaa 3ks(kiinteää silmukkaa), virkkaa 3kjs.(ketjusilmukkaa). Virkkaa
1ps.(=piilosilmukka ketjun 1.s:aan)*. Toista ** rannekkeen suun ympäri.
Jos haluat lapasiin kevyen huovutuspinnan, kastele lapaset lämpimällä vedellä ja hiero Mäntysuovalla niiden
pintaa. Huuhtele saippua ja puristele vesi pois. Kuivaa lapaset tasossa.
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