
Naisen huovutetut lapaset

Lanka SMC Wash&Filz-it Fine 3 kerää

Puikot: Prym Ergonomics sukkapuikot 5,0 mm

Luo 48 s ja jaa silmukat sukkapuikoille 12 s/puikko. Neulo suljettuna neuleena 1 krs nurin, 1 krs 
oikein ja 1 krs nurin. Jatka neulomalla sileää. Kymmenennellä kerroksella neulo jokaisen puikon 
lopussa 2 s oikein yhteen. Toista kavennukset vielä 20. kerroksella. 

Aloita peukalokiila 30. kerroksella eli lisää 1. puikon alussa 1 s (=neulo kahden silmukan välinen 
lankalenkki kiertäen oikein), neulo 1 s ja tee toinen lisäys. Neulo 1 välikerros ilman lisäyksiä. Toista
näitä kahta kerrosta yhteensä 7 kertaa. Lisäysten väliin jää aina 2 s enemmän. Neulo vielä 2 krs ja 
jätä sitten kiilan 15 s langalle odottamaan. Luo seuraavalla kerroksella kiilan tilalle 3 s. Jatka sileää 
neuletta ja kavenna ensimmäisellä kerroksella kiilan yläpuolelta 2 s = 40 s.

Kun lapasen korkeus on 34 cm aloita kärkikavennukset: Neulo jokaisen puikon lopussa 2 s oikein 
yhteen joka 2. krs yhteensä 5 kertaa ja vielä jokaisella kerroksella 4 kertaa. Katkaise lanka, vedä 
silmukoiden läpi ja päättele.

Peukalo: Ota kiilan odottamassa olevat silmukat puikoille ja poimi niiden lisäksi aukon yläreunasta 
2 s. Jaa silmukat tasaisesti kolmelle puikolle ja neulo sileää kunnes pituus on 8 cm (= n. 18 krs). 
Neulo joka puikon lopussa 2 s oikein yhteen, kunnes työssä on jäljellä 6 s. Katkaise lanka, vedä 
silmukoiden läpi ja päättele.

Huopatossut miehlle (koko n. 42-44)

Lanka SMC Wash&Filz-it Fine 4 kerää

Puikot: Pitkät tai pyöröpuikot 5 mm

Luo 60 s ja neulo tasona molemmissa reunoissa kahdella reunasilmukalla aina oikeaa ja muilla 
silmukoilla sileää.  Kun olet neulonut 23 cm (=n. 48 krs)  päätä molemmissa reunoissa 2 s ja jatka 
sileää neuletta vielä 17 cm. 

Kärkikavennukset: Neulo oikean puolen kerroksella 12 s, 2 o yht. Toista vielä 3 kertaa. Neulo 
kaikki nurjat kerrokset nurin. Toista kavennukset samoissa kohdissa vielä 3 kertaa (kavennusten 
väliin jää aina 1 s vähemmän. Neulo seuraavalla oikean puolen kerroksella 3 o, 2 o yht. koko 
kerroksen ajan. Toista kavennukset työn oikealla puolella samoissa kohdissa vielä 3 kertaa. 
Katkaise lanka, vedä loppujen silmukoiden läpi ja päättele.

Ompele tossun taka- ja päälisauma. 

Huovuta pesukoneessa 40 asteessa. Käytä tavallista kirjopesuainetta. Laita koneeseen myös 
muutama pyyhe tai tennispallo. Muotoile kosteana ja anna kuivua.
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