Liekkityttölapaset RISTIKKO
koot: aikuinen (lapsi)
vaikeusaste **
sukkapuikot 5 / 5,5 tai käsialan mukaan
Lanka Novita 7 veljestä
oranssi 278 appelsiini
sininen 124 taivas
Aikuisen lapaspari painaa n. 100g
Osta molempia värejä 150g vyyhti, niin jää lankaa myös
sukkiin.
Jos et ole paljon neulonut, suosittelen neulomaan kahta
lapasta samanaikaisesti, niin saat kaksi samalaista lapasta
yhtä aikaa valmiiksi, eikä tarvitse muistella miten toisen teki.
Eli osta myös toiset puikot. Mallilapaset on neulottu 5mm
puikoilla.
Mallineuleet
A. Joustinneule oikein suljettuna neuleena 1o1n
B. Ristikkoneule suljettuna neuleena: neulo raitoja ruutu-piirroksen ja ohjeen mukaan.

OHJE
Vasemman käden lapanen
Luo kaksinkertaisella oranssilla langalla 28 (24) s ja jaa silmukat neljälle puikolle, 6-8-6-8 (6) s kullekin.
Neulo suljettuna neuleena 1o1n joustinta 3-6cm (aikuisen mallilapasissa 5cm).
Aloita sitten ristikkoneule ruutupiirroksen 1. kerrokselta kaksinkertaisella sinisellä langalla ja toista 4 krs:n
mallikertaa. Vuorotellen oranssilla ja sinisellä langalla. Mallilapasen varressa on ristikkoneuletta 7cm ennen
peukaloa.
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Jaa silmukat peukalon aukon laskemista varten uudelleen, joka puikolle 7 s (lapsen lapanen edelleen 6 s).

Tee peukalonaukko seuraavasti: neulo I puikon silmukat ja vielä II puikon 1 ensimmäinen silmukkaa, neulo
6 (5) seuraavaa silmukkaa erivärisellä langalla. Siirrä neulomasi eriväriset silmukat takaisin vasemman
käden puikolle ja jatka ristikkoneuletta normaalisti.

(Jaa aikuisen lapasen silmukat halutessasi takaisin parillisiin lukuihin neljälle puikolle, 6-8-6-8 s kullekin.)
Neulo ristikkoneuletta, kunnes etusormi jää peittoon. Jatka sitten kaksinkertaisella oranssilla langalla.

Aloita kärkikavennukset. Neulo I ja III puikon alussa 2 s oikein yhteen takareunoista (tai ylivetokavennus) ja
neulo II ja IV puikon lopussa 2 s oikein yhteen. Toista kavennukset joka kerros, kunnes työssä on 8 s jäljellä.
Katkaise lanka, vedä se loppujen silmukoiden läpi, kiristä ja päättele hyvin.
Oikean käden lapanen
Neulo vasemman lapasen peilikuvaksi eli tee peukalonaukko III puikon alkuun.
Peukalo
Pura erivärinen lanka pois ja poimi samalla 6 s alareunasta + 7 s yläreunasta (5 + 6) silmukkaa puikoille.
Poimi lisäksi kummaltakin sivulta 1 silmukka lisää niin, että työssä on yhteensä 15 (13) s. Jaa silmukat
kolmelle puikolle ja neulo kaksinkertaisella oranssilla sileää neuletta suljettuna neuleena kunnes peukalon
kynnestä näkyy puolet. Neulo jokaisen puikon lopussa 2 s oikein yhteen, kunnes työssä on jäljellä 6 s.
Katkaise lanka ja vedä loppujen silmukoiden läpi, kiristä ja päättele.
Päättele langat ja höyrytä lapaset.
HUOM. Kuvan mallilapasissa on käytetty oranssin 7 veljestä langan sijaan oranssia Florica – lankaa. Sävy on
hieman eri kuin seiskaveikassa. Lanka on myös hieman ohuempaa, eli sinun lapasistasi tulee hivenen
mallilapasia paksummat.
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