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JoululapasetJoululapaset

Malli:Malli: Tekstiiliteollisuus Oy 

Lanka:Lanka: teetee Salla (50g n.100m, 80% villa, 20% polyamidi) punaista (09) 50-

100g ja luonnonvalkoista (01)  50g kaikkiin kokoihin.

Puikot: Puikot: 3,5 mm tai käsialan mukaan

Tiheys: Tiheys: 23 s/ 10 cm

Vasen lapanenVasen lapanen

Luo punaisella taulukon mukaan silmukat ja jaa ne neljälle puikolle. Kerroksen vaihtumiskohta on käden

ulkosyrjässä. Jos s-luku ei mene tasan 4 puikolle, jaa puikolle I ja III sama s-määrä ja puikoille II ja IV sama

s-määrä

VarsiVarsi

Neulo 1o, 1n – joustinta 7-8-9-10-11-12-13 cm.Jatka sileää oikeaa peukaloaukkoon asti mutta raidoita

samalla 3 krs punaisella, 1 krs valkoisella. Neulo puikolla II, kunnes jäljellä on peukaloaukon

silmukkamäärä + 1 s. Neulo erillisellä langalla peukaloaukon silmukat. Siirrä ne takaisin vasemmalle

puikolle ja jatka neulomista varsinaisella langalla. Tarkista että peukaloaukko osuu valkoisten raitojen

väliin.

Neulo kärkikavennusten aloituskohtaan saakka raidoittaen punaisella ja valkoisella.

KärkikavennusKärkikavennus

Jatka raudoittaen punaisella ja valkosiella ja neulo puikon I ja III alussa 1 o, tee ylivetokavennus (nosta s

neulomatta, neulo seuraava s oikein, vedä neulomaton neulotun yli), neulo loput puikon s:t. Neulo puikon II

ja IV lopussa, kun jäljellä on 3 s, 2o yhteen 1 o.

Jatka kavennuksia taulukon mukaan, kunnes jokaisella puikolla on jäljellä 2 s. Neulo vielä ne o yhteen (=4

s), katkaise lanka, pujota silmukoiden läpi, kiristä ja pujota nurjalle.

PeukaloPeukalo

Pura apulanka ja poimi avonaiset silmukat puikolle ja poimi aukon yläpuolelta sekä sivusta tarvittava

määrä silmukoita. Jaa silmukat tasaisesti kolmelle puikolle. Neulo peukalon korkeuden verran ja aloita

kärkikavennukset. Kavenna jokaisen puikon lopussa 2o yhteen joka krs. Jos puikoilla on eri määrä



silmukoita, aloita kavennukset siitä puikosta, jossa on enemmän silmukoita. Kun jäljellä on 3 s, katkaise

lanka, pujota silmukoiden läpi ja kiristä.

Neulo oikea lapanen samoin, mutta neulo peukaloaukko III puikon alkuun vastakkaiselle puolelle kuin

vasemmassa lapasessa.

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