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PALLAS-LAPASETPALLAS-LAPASET

Mallin suunnittelu ja toteutus: Mallin suunnittelu ja toteutus: Pia Kaukinen

Lanka: Lanka: teetee Pallas (80% villa, 20% polyamidi, 50 g = 130 m)

Langanmenekki: Langanmenekki: Mustaa (06) 50 g ja punakirjavaa (58) 50 g.

Sukkapuikot: Sukkapuikot: Nro 3 tai käsialan mukaan.

Tiheys:Tiheys: 32 s ja 30 krs sileää neuletta kirjoneuleena =10 cm.

Joustinneule:Joustinneule: 2 o, 2 n. 

Sileä neule suljettuna neuleena: Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki krs:t oikein. 

Tee kuviot kirjoneuleena ruutupiirrosten ja ohjeen mukaan.

Oikean käden lapanen: Oikean käden lapanen: 

Luo punakirjavalla langalla 54 s ja jaa silmukat neljälle sukkapuikolle, I sekä II puikoille 14 s ja III sekä IV

puikoille 13 s. Kerroksen vaihtumiskohta on puikkojen I ja IV välissä. Neulo sitten suljettuna neuleena 4 krs

sileää neuletta. Tee reikäkerros taitteeksi: *neulo 2 o yhteen, ota lk puikolle*, toista *-* koko krs:n ajan.

Neulo vielä 4 krs sileää neuletta punakirjavalla langalla. Aloita sitten kirjoneulekuviot ruutupiirroksen

mukaan. Toista kämmenpuolella (=puikot I ja II) pikkukuvioissa 8 krs:n mallikertaa tarpeen mukaan ja tee

selkäpuolella ensin suuri kuvio ja sen yläpuolella 1 krs ja toista sitten piirroksen vasempaan reunaan

merkityt krs:t ja neulo sen jälkeen 2 krs ilman kuvioita. HUOM: Kun olet neulonut kirjoneuletta 4 cm, aloita

peukalokiilan lisäykset I puikolla 3 s:n päässä krs:n alusta. Tee lisäykset aina siten, että neulot kahden s:n

välisen lankalenkin kiertäen oikein mustalla langalla. Tee lisäykset ja kuviot peukalon piirroksen mukaan.

Kun kiilassa on 17 s, neulo vielä 2 krs ja jätä sitten kiilan s:t apulangalle odottamaan. Lisää seuraavalla

krs:lla peukalokiilan yläpuolelle 3 s ja jatka kirjoneuleita muuten, mutta neulo lisätyt s:t kirjavalla langalla.

Neulo 2 krs:n kuluttua peukalokiilan yläpuolella 2 s takareunoistaan oikein yhteen ja 2 o yhteen. Neulo 1 krs

ja sitten samassa kohtaa vielä 2 s o yhteen. Työssä on nyt alkuperäinen s-luku. Kun olet tehnyt

selkäpuolella suuret kuviot valmiiksi, neulo loppuajan myös lapasen selkäpuolella pikkukuvioita piirroksen

mukaan. Kun olet neulonut selkäpuolella pikkukuvioita 4 krs:n ajan tai kun lapanen peittää pikkusormen,

aloita kärkikavennukset. Neulo I ja III puikon alussa 1 s mustalla, tee kirjavalla langalla ylivetokavennus

(=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo II sekä IV puikon lopussa 2 o

yhteen kirjavalla langalla. Toista tällaiset kavennukset joka krs kunnes selkäpuolella ei ole kavennusten

väleissä s:ita. Katkaise langat, vedä ne loppujen s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. Taita ja kiinnitä lapasen

suusta 4 krs nurjalle puolelle.

Peukalo: Peukalo: 

Ota apulangalla odottamassa olevat s:t puikolle ja poimi peukalon juuresta 7 s. Jaa s:t 3:lle sukkapuikolle ja

jatka näillä 24 s:lla suljettuna neuleena pikkukuvioita. Kun peukalon kynnestä näkyy puolet, neulo jokaisen

puikon lopussa aina 2 s oikein yhteen kunnes työssä on jäljellä 10 s. Katkaise langat, vedä ne loppujen

s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin.

Tee toinen lapanen peilikuvaksi:Tee toinen lapanen peilikuvaksi:

neulo nyt suuret kuviot I sekä II puikoilla ja pikkukuviot III sekä IV puikoilla, tee peukalokiila IV puikolle.



tumme = peukalo, upprepa = toista

= musta s

= punakirjava s

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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