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Kalastajan lapasetKalastajan lapaset

MalliMalli: Laura Pulliainen

KokoKoko: nainen

LanganmenekkiLanganmenekki: Teetee Pallas, valkoinen (07) 50 g,

harmaakirjava (52)100 g (80% villa, 20% polyamidi, 50g/130m)

Huom!Huom! Mallissa harmaakirjavasta langasta on valittu langan

vaaleat kohdat, jolloin harmaakirjavan langan menekki on 100 g,

mikäli lapaset neulotaan langan värin mukaisesti, menekki on

50 g.

PuikotPuikot: sukkapuikot nro 2,5 tai 3 tai käsialan mukaan,

virkkuukoukku nro 2,5

MuutaMuuta: 2 pientä nappia

MallineuleetMallineuleet: Sileä oikea: neulo suljettuna neuleena kaikki

kerrokset oikein,  1o, 1n -joustin

Tiheys:Tiheys: 29 s = 10 cm sileää neuletta

Oikean käden lapanen

Luo valkoisella langalla 48 s, jaa s:t neljälle puikolle, 12 s kullekin. Neulo suljettuna neuleena 1o, 1n -

joustinta 6 cm. Aloita sileä oikea kirjavalla langalla (neulo vuorotellen kirjavalla langalla 4 krs ja valkoisella

2 krs). Neulo 2 krs. Aloita peukalokiilan lisäykset. Lisää III puikon alussa 2 s seuraavasti: Neulo 1 o, lisäys

(neulo edellisen krs:n silmukoiden välinen lankalenkki niin, että silmukka kiertyy oikealle), 2 o, lisäys (neulo

silmukoiden välinen lankalenkki, niin että silmukka kiertyy vasemmalle). Toista lisäykset vielä 5 kertaa joka

4.krs, niin että lisättyjen silmukoiden välissä neulotaan 2 s enemmän kuin edellisellä kerralla. Neulo

viimeisen lisäyksen jälkeen 3 krs sileää oikeaa.

Neulo I ja II puikko o, neulo III puikon alusta 1 o, ota 14 s apulangalle odottamaan. Luo 7 s. Neulo oikein krs

loppuun. Neulo 2 krs sileää oikeaa. Aloita kavennukset. Neulo I ja II puikko o. Kavenna III puikon alussa

seuraavasti: 1 o, ylivetokavennus (nosta 1 s neulomatta kuin neuloisit sen oikein, 1 o, nosta neulomatta

jätetty s neulotun yli), 3 o, 2 o yhteen. Neulo oikein krs loppuun. Neulo 1 krs oikein. Toista kavennus, mutta

neulo nyt 1 o kavennusten välissä. Neulo 1 krs oikein. Neulo I ja II puikko oikein, neulo III puikon alussa 1 o,

ylivetokavennus. Neulo oikein krs loppuun.

Neulo kunnes kappaleen korkeus on n. 16 cm ja olet viimeksi neulonut 2 krs valkoisella langalla. Neulo

valkoisella langalla 1o, 1n -joustinta n. 2 cm. Päättele s:t neulomalla oikeat s:t oikein ja nurjat s:t nurin.

Peukalo: Poimi peukaloa varten apulangan silmukoiden lisäksi 9 s (=23 s). Jaa s:t kolmelle puikolle, 8-8-7.

Neulo sileää oikeaa kunnes peukalon korkeus on n. 4,5 cm. Kavenna joka puikon alussa 2 o yhteen. Neulo

1 krs oikein. Kavenna joka puikon alussa 2 o yhteen joka krs, kunnes jäljellä on 8 s. Katkaise lanka ja pujota

se silmukoiden läpi. Kiristä ja päättele hyvin.

Läppä: Poimi valkoisella langalla kämmenselän puolelta 24 s viimeisen valkoisen raidan 1.krs:lta. Luo 28 s

ja jaa s:t neljälle puikolle, 12-12-14-14. Neulo kämmenselän puolen 24 s:lla sileää oikeaa ja lopuilla s:lla 1o,

1n -joustinta 10 krs. Neulo 1 krs oikein. Kavenna seuraavalla krs:lla 2 kertaa 2 o yhteen III puikon alussa ja

IV puikon lopussa. Neulo sileää oikeaa kunnes läpän korkeus on n. 7 cm. Aloita kärkikavennukset.

Kavenna I ja III puikon lopussa seuraavasti: 1 o, 2 o yhteen, II ja IV puikon lopussa seuraavasti:

ylivetokavennus, 1 o. Toista kavennukset vielä 1x joka 3.krs, 2x joka 2.krs ja 6x joka krs. Jätä riittävän

pitkälti lankaa napinläven lenkkiä varten. Pujota lanka jäljellä olevien 8 s läpi ja kiristä. Kiinnitä lanka ps:lla

lapasen kärkeen ja virkkaa 6 kjs tai niin että nappi juuri ja juuri mahtuu lenkistä läpi. Kiinnitä kjs-lenkki ps:lla

ja päättele lanka hyvin.

Viimeistely: Taita läppä lapasen kämmenselän päälle ja kiinnitä nappi kohtaan, jossa läppä tulee sopivan

tiukalle.

Vasemman käden lapanen

Neulo kuten oikean käden lapanen, mutta tee peukalokiilan lisäykset II puikon loppuun 1 s:n sisäpuolelle.
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