PUUNRUNGOT
l a p a n e n

tarvikepaketti

Lapasesta
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Savossa
Lapasesta lähtöö
lähtöö Savossa
Savossa

P U U N R U N G O T -lapasen ohje
Lyhenteet:
s = silmukka,
o = oikea silmukka,
n = nurja silmukka,
kjs = ketjusilmukka,
ks = kiinteäsilmukka,
ps = piilosilmukka,
krs = kerros,
*_* = toista tämä väli.
Selitykset:
Langankierto =
ota langankierto neulovalle puikolle.
Ylivetokavennus =
ota s puikolle, neulo seuraava s ja
vedä neulomatta neulotun yli.
Koko:
Naisen koko, ellei toisin mainita.
Lanka:
Taito Pirkanmaa Oy:n
Paksu Pirkka -lanka tex 285 x 2
(100 % villa, vyyhti 100 g = n. 170 m).
Menekki:
(105) 30g, (216) 15g,
(101) 50g, (204) 25g, (326) 20g
Lapasmalli:
Taito Pirkanmaa Oy,
Minna Ahonen & Tiina Jaakkola.
Puikot:
Sukkapuikot no 2½ - 3
tai käsialan mukaan.
Käsiala ja puikkokoko vaikuttavat
paljon lapasen lopulliseen kokoon.
Neuletiheys:
24 s ja 32 krs = 10 cm.
Kokeile tiheyttä ja vaihda puikot
tarvittaessa jos haluat isommat tai
pienemmät lapaset.
Kärkikavennukset:
Kavenna joka kerroksella 1. ja 3.
puikon alussa toinen ja kolmas
silmukka yhteen yli vetäen ja
2. ja 4. puikon lopussa kolmanneksi
ja toiseksi viimeinen silmukka oikein
yhteen. Kun jokaisella puikolla on
jäljellä 2 s, vedä lanka silmukoiden
läpi ja kiristä.
Peukalo:
Poimi apulangalta ja
peukaloaukon reunasta yht. 22
silmukkaa. Jaa silmukat 3:lle puikolle
ja neulo noin 5-7 cm. Kavennusten
oikea aloitus kohta on, kun peukalon
kynsi alkaa. Kavenna sitten joka
puikon lopussa 2s oikein yhteen joka
kerroksella. Kun jäljellä on 3 s,
vedä lanka niiden läpi ja kiristä
Viimeistely:
Päättele langanpäät
lapasen nurjalle puolelle.
Höyrytä lapaset kevyesti.
Hoito:
Käsinpesu villanpesuaineella.
Muotoile kosteana oikeaan muotoon.
Kuivaa tasaisella alustalla ilmavassa
paikassa. Höyrytä kevyesti.

Työohje: Luo värillä (326) 52 s.
Neulo 2 o, 2n joustinneuletta 24
krs ja aloita sitten kirjoneule
ruutupiirroksen mukaan peukaloon asti. Neulo peukaloa varten
apulangalle 11s kämmenpuolen
reunasta. Sovita lapasta työn edetessä ja neulo kunnes pikkurilli
peittyy. Aloita kärkikavennukset.
Neulo peukalo värillä (105).
Neulo toinen lapanen peilikuvaksi.

