
teetee Tundra

Tuotekoodi: TUN106



Palmikkolapaset

Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/Niina Kaakkurivaara
Koko: Naisen
Langanmenekki: teetee Tundra, valkoinen(100) 100 g, (50 g / 110 m, 70%
alpakka,30% polyamidi)
Puikot: sukkapuikot nro 3,5 tai käsialan mukaan
Mallineuleet: alla olevan ohjeen ja ruutupiirrosten mukaan

Vasen lapanen
Luo 44 s. (11 s puikollaan) Neulo 6 krs sileää oikeaa. Jatka joustinneuletta seuraavasti:
Neulo puikoilla I ja III: 1 o, 2 n, 1 o, 2 n, 1 o, 1 n, 2 o, 1 n. Neulo puikoilla II ja IV: 1 n, 2 o, 1 n, 1 o, 2 n, 1 o, 2 n 1 o.
Neulo joustinta 5 cm.
Tee seuraavalla kerroksella lisäykset ruutupiirroksen 1. kerroksen mukaan ja jatka palmikkoneulosta ruutupiirroksen
mukaan. Toista harmaalla tummennettua aluetta.
HUOM! Kun olet neulonut 5 krs palmikkoneulosta, aloita peukalokiila.

Ruutupiirros = puikot I+ II sekä III + IV

Oikea s
Nurja s
Lisäys, tee langankierto kiertäen
Neulo vasemman puikon 2. s takakautta nurin, neulo 1. s oikein, päästä silmukat puikolta,
neulo vasemman puikon 2.s etukautta oikein, neulo1. s nurin, päästä silmukat puikolta
Ota 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 o, neulo apupuikon silmukat oikein
Neulo vasemman puikon 2. s takakautta oikein, neulo 1. s oikein, päästä silmukat puikolta
Neulo vasemman puikon 2.s etukautta oikein, neulo1. s oikein, päästä silmukat puikolta
Neulo vasemman puikon 2.s etukautta oikein, neulo1. s nurin, päästä silmukat puikolta, neulo
vasemman puikon 2. s takakautta nurin, neulo 1. s oikein, päästä silmukat puikolta
Ota 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 o, neulo apupuikon silmukat oikein

Peukalokiila
Neulo palmikkoneulosta puikolla II, kunnes jäljellä on jäljellä 3 s, tee lisäys, neulo 2 n, tee lisäys (ruutupiirroksen
1.krs), neulo viimeinen s oikein. Toista lisäykset ruutupiirroksen mukaan joka 3.krs yhteensä 5 x. Neulo viimeisen
lisäyksen jälkeen vielä 2 krs.
Kun seuraavalla kerroksella puikolla II on jäljellä 13 s, neulo 1 n, ota seuraavat 10 s apulangalle, luo tilalle 6 uutta
silmukkaa, neulo 1 n ja puikon viimeinen s oikein. Neulo 2 krs ja tee kavennukset ruutupiirroksen mukaan. Jatka
palmikkoneulosta kunnes kappaleen korkeus on n. 19 cm, aloita kärkikavennukset. 
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neulo 2 nurin yhteen

Kärkikavennukset
Tee I ja III puikon alussa ylivetokavennus ja II ja IV puikon lopussa neulo 2 viimeistä silmukkaa o yhteen.
Neulo 3 välikerrosta, toista kavennus. Neulo 2 välikerrosta, toista kavennus. Neulo 1 välikerros ja toista kavennukset
joka kerros kunnes jäljellä on yhteensä 4 s. Katkaise lanka, pujota se silmukoiden läpi, kiristä ja pujota nurjalle.
Peukalo
Ota peukaloaukon apulangalla olevat 10 silmukkaa puikolle sekä poimi peukaloaukon sivusta ja yläreunasta 8 s. =18
s. Tasaa silmukat 3:lle puikolle ( 6 s puikollaan). Neulo sileää nurjaa 5 cm.
Kavenna jokaisen puikon lopussa 2 s nurin yhteen joka krs, kunnes jäljellä on 3 s. Katkaise lanka, pujota se
silmukoiden läpi, kiristä ja pujota nurjalle.

Neulo toinen lapanen samoin, mutta tee peukalokiila III puikon alkuun. (Neulo 1o, tee lisäys, neulo 2 n, tee lisäys,
neulo loput puikon silmukat palmikkoneuletta).
Päättele langat.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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