teetee Cacao & Salla

Tuotekoodi: CAC179L

Talvi lapaset
Malli: CAC179 Tekstiiliteollisuus Oy/ Emma Karvonen
Koko: setti naiselle, helposti muunneltavissa eri kokoihin
Langanmenekki koko settiin (huivi, pipo, lapaset ja säärystimet):
teetee Cacao Pinkki (6273) 200 g (100 g /500 m, 89 % alpakka, 11 %
polyamidi ).
teetee Salla pinkki (12) 300 g, luonnonvalkoinen (1) 200 g (50 g / 100 m, 80
% villa 20 % polyamidi)
Puikot: Sukkapuikot 3,5 mm ja 4,5 mm
Mallineuleet: Joustinneule : 2 o 2 n. Ainaoikein-neule tasona: neulo kaikki
silmukat oikein oikealla ja nurjalla puolella. Sileä neule pyöröneuleena:
neulo kaikki silmukat oikein
Tiheys: 18 s = 10 cm sileä ä neuletta Cacao+Salla -yhdistelmällä
Ohjeissa käytetyt lyhenteet:
2 o yht = neulo 2 s oikein yhteen, 2 n yht = neulo 2 s nurin yhteen, L1 =
suora lisäys: neulo edellisen kerroksen silmukoiden välinen vaakasuora
lanka suoraan oikein, ei kiertäen, L 1 v = vasemmalle kallistuva lisäys: nosta
silmukoiden välinen vaakasuora lanka vasemmalle puikolle etukautta ja
neulo se takareunastaan oikein. L 1 o = oikealle kallistuva lisäys: nosta
silmukoiden välinen vaakasuora lanka vasemmalle puikolle takakautta ja
neulo se etureunastaan oikein, am = aseta silmukkamerkki, sm = siirrä
silmukkamerkki (vasemmalta puikolta oikealle), op = työn oikea puoli, np =
työn nurja puoli, lk = langankierto
Lapasten pitkä taittoresori neulotaan ohuemmilla puikoilla joustinneuletta kontrastivärisellä Sallalla, ja kämmenosa
paksummilla puikoilla Cacao&Salla-yhdistelmällä. Lapasissa on intialainen peukalokiila.
Luo 3,5 mm puikoille Sallalla 40 s. Yhdistä suljetuksi neuleeksi. Neulo joustinneuletta 45 kerrosta. Katkaise lanka.
Ota työhön 4,5 mm puikot ja Cacao&Salla -yhdistelmä. Neulo 3 krs sileää neuletta ja aloita sitten peukalokiila.
Oikea lapanen:
1. krs: neulo o kunnes kerroksella on jäljellä 8 s, L 1 v, kerros loppuun o.
2. krs: neulo o kunnes kerroksella on jäljellä 9 s, L 1 v, kerros loppuun o.
3. krs: neulo o kunnes kerroksella on jäljellä 10 s, L 1 v, kerros loppuun o.
Jatka kuten edellä kunnes olet lisännyt yhteensä 11 s. Työssä on nyt 51 s. Neulo vielä 1 krs oikein.
Seuraava krs: Neulo 21 o, siirrä seuraavat 11 s apulangalle tai hakaneuloille odottamaan, neulo krs loppuun oikein.
Työssä on taas 40 s.
Vasen lapanen:
1. krs: 8 o, L 1 o, kerros loppuun o.
2. krs: 9 o, L 1 o, kerros loppuun o.
3. krs: 10 o, L 1 o, kerros loppuun o.
Jatka kuten edellä kunnes olet lisännyt yhteensä 11 s. Työssä on nyt 51 s. Neulo vielä 1 krs oikein.
Seuraava krs: Neulo 19 o, siirrä seuraavat 11 s apulangalle tai hakaneuloille odottamaan, jatka krs loppuun o.
Työssä on taas 40 s.
Tästä eteenpäin vasen ja oikea lapanen neulotaan keskenään samoin.
Neulo sileää neuletta 24 krs tai kunnes pikkusormen pää on reilusti peittynyt.
Kärkikavennukset:
1 krs: * 8 o, 2 o yht * Toista * - * kerros loppuun = 36 s
2. krs: * 7 o, 2 o yht * Toista * - * kerros loppuun = 32 s
3. krs: * 6 o, 2 o yht * Toista * - * kerros loppuun = 28 s
Jatka kuten edellä kunnes työssä on jäljellä 8 s.
Katkaise lanka, vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi kahdesti, kiristä ja päättele hyvin nurjalle puolelle.
Peukalo (neulotaan samoin molemmissa lapasissa):
Ota odottamaan jätetyt 11 s puikoille, ja poimi myös puikolle peukaloaukon yläosasta 3 uutta silmukkaa = 14 s.
Neulo 12 krs sileää neuletta tai kunnes peukalo on peittynyt.
Kavennuskrs: Neulo koko krs 2 o yht = 7 s. Katkaise lanka, vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi kahdesti, kiristä
ja päättele hyvin nurjalle puolelle.
Viimeistely:

Höyrytä valmiit lapaset neulepinnan tasoittamiseksi.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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