Siililapaset
Koko: 2-4 v. (6-8 v.) 10-12 v. (nainen) mies
Lanka: Gjestal Janne, hapsulanka Hjertegarn Lace Pels TAI
Schachenmayr Brazilia
Langanmenekki:
Janne: pääväriä 1 (1) 2 (2) 2 kerää, mustaa pieni määrä
kuonoa varten
Hapsulanka: 1 kerä
Puikot: sukkapuikot 3 ja 3½ mm
Neuletiheys: 21 s sileää neuletta 3½ mm puikoilla = 10 cm.
LAPASET
Luo 3 mm puikoilla 36 (40) 44 (44) 48 s ja jaa s:t neljälle
puikolle. Neulo 2 o, 2 n –joustinneuletta suljettuna
neuleena 6 (7) 7 (8) 8 cm. Vaihda 3½ mm puikkoihin ja neulo
sileää neuletta kaventaen 1. krs:lla tasaisin välein 2 (2) 2 (0)
0 s = 34 (38) 42 (44) 48 s. Aloita 5. sileällä krs:lla
peukalokiilan lisäykset: neulo 16 (18) 20 (21) 23 s, lisää 1 s,
neulo 2 o, lisää 1 s, neulo loput 16 (18) 20 (21) 23 s. Neulo 1
krs ilman lisäyksiä. Neulo sitten 16 (18) 20 (21) 23 s, lisää 1
s, neulo 4 s, lisää 1 s, neulo loput 16 (18) 20 (21) 23 s. Jatka
lisäyksiä joka 2. krs:lla tähän tapaan kunnes peukalokiilassa
on 10 (12) 14 (14) 16 s, kämmenen ja kämmenselän s-luku
pysyy samana. Neulo vielä 1 krs sileää neuletta ja jätä sitten
peukalon s:t apulangalle odottamaan.
Luo peukalonhankaan 2 s ja jatka neuloen sileää neuletta kunnes sileän neuleen korkeus on 9 (11) 13 (14) 16 cm. Aloita
sitten kärkikavennukset: 1 o, ylivetokavennus, neulo 11 (13) 15 (16) 18 s, 2 o yhteen, 2 o, ylivetokavennus, neulo 11 (13)
15 (16) 18 s, 2 o yhteen, 1 o. Neulo 1 krs ilman kavennuksia. Kavenna sitten seuraavasti: 1 o, ylivetokavennus, neulo 9
(11) 13 (14) 16 s, 2 o yhteen, 2 o, ylivetokavennus, neulo 9 (11) 13 (14) 16 s, 2 o yhteen, 1 o. Jatka kavennuksia tähän
tapaan joka 2. krs:lla, sekä kämmenen että kädenselän puolelta vähenee joka kerralla 2 s. Kun jäljellä on 14 (14) 14 (16)
16 s, vaihda mustaan lankaan ja jatka kavennuksia kuten aiemmin. Kun jäljellä on 10 (10) 10 (8) 8 s, katkaise lanka ja
vedä se loppujen s:iden läpi.
Peukalo: Ota apulangan s:t 3½ mm puikoille ja poimi peukalonhangan kohdalta 2 s. Neulo sileää suljettua neuletta
kunnes peukalon pituus on 3 (3½) 4½ (5) 6 cm. Neulo sitten kavennuskrs: neulo s:t pareittain 2 o yhteen. Katkaise lanka
ja vedä loppujen s:iden läpi.
Neulo toinen lapanen samalla tavoin.
Piikit: Poimi hapsulangalla kädenselän puolelta ranteesta ensimmäisestä sileästä krs:sta 17 (19) 21 (22) 24 s. Neulo
edestakaisin ainaoikeaa kunnes kappale yltää kärkikavennusten alkuun asti. Päätä silmukat. Ompele kappaleen pää ja
reunat kiinni lapaseen.
Kirjo silmät tai kiinnitä napit silmiksi.
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