LAPASET

s – silmukka
krs – kerros
o – oikein
n – nurin

Koko (6–8 v.) nainen (mies)
Langan menekki (3) 3 (4) kerää
Sukkapuikot 6 mm

Neuletiheys 12 s sileää neuletta puikoilla nro 6 = 10 cm.
HUOM! Tarkista neuletiheys ennen aloittamista. Jos
neulot liian tiukasti, vaihda työhön paksummat puikot,
jos neulot löyhempää, vaihda työhön ohuemmat puikot.
Jos neuletiheys ei täsmää, neuleesta tulee väärän
kokoinen ja ilmoitettu langan menekki voi muuttua.
Luo (24) 28 (32) s sukkapuikoille nro 6 ja neulo suljettuna neuleena 1 krs nurin, (8) 9 (10)
krs oikein, 2 krs nurin, (9) 12 (14) krs oikein. Merkitse seuraavalla kerroksella peukaloaukko
seuraavasti:
Vasen lapanen Neulo II puikon (4) 5 (6) viimeistä silmukkaa erivärisellä apulangalla, siirrä
silmukat takaisin vasemmalle puikolle.
Oikea lapanen Neulo III puikon (4) 5 (6) ensimmäistä silmukkaa erivärisellä apulangalla,
siirrä silmukat takaisin vasemmalle puikolle.
Jatka sileää neuletta kaikilla silmukoilla (14) 18 (22) krs. Aloita tämän jälkeen kavennukset:
1. krs: I ja III puikon alussa – neulo 1 s oikein, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta,
neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo puikon loput silmukat oikein. II ja
IV puikon lopussa – neulo, kunnes jäljellä on 3 s, neulo 2 s oikein yhteen, 1 s oikein. 2. krs:
neulo ilman kavennuksia. 3. krs ja seuraavat krs: neulo kuten 1. krs. Jatka, kunnes työssä
on jäljellä 2 s jokaisella puikolla. Katkaise lanka, pujota se loppujen silmukoiden läpi ja
päättele.
Peukalo Poista apulanka ja poimi peukaloaukon ylä- ja alareunasta (7) 9 (11) silmukkaa
kolmelle puikolle. Lisäksi poimi toiselta sivulta 1 lisäsilmukka + 2 lisäsilmukkaa peukalon
molemmista sivuista siten, että peukaloon tulee yhteensä 12 (14) (16) s. Neulo 1 krs oikein
ja neulo yhteen peukalon kummankin sivun kaksi silmukkaa yhdeksi silmukaksi. Jatka
neulomista suljettua neuleena (10) 12 (14) silmukalla (9) 11 (12) krs. Neulo yhteen 2 ja
2 s, kunnes työssä on jäljellä 5 s. Katkaise lanka ja vedä se silmukoiden läpi.
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