Lapaset Maija-langasta
Koko: 2-4 v. (6-8 v.) 10-12 v. (nainen) mies
Langanmenekki: 1 (1) 2 (2) 2 kerää Maija-lankaa
(85 % villa, 15 % polyamidi, 50 g = 130 m)
Puikot: sukkapuikot 2½ mm ja 3 mm
Neuletiheys: 26 s sileää neuletta 3 mm puikoilla = 10 cm.

Luo 2½ mm puikoilla 36 (40) 48 (52) 56 ja jaa s:t neljälle puikolle. Neulo suljettuna neuleena 6 (6) 7 (8) 8 cm 2
o, 2 n -joustinneuletta. Vaihda sitten 3 mm puikkoihin ja neulo sileää neuletta, kavenna ensimmäisellä krs:lla 0
(0) 2 (2) 0 s tasaisin välein = 36 (40) 46 (50) 56 s. Aloita 5. sileällä krs:lla peukalokiilan lisäykset: neulo 17 (19)
22 (24) 27 s, lisää 1 s, neulo 2 o, lisää 1 s, neulo loput 17 (19) 22 (24) 27 s. Toista lisäykset joka 4. krs:lla 1 (1)
2 (3) 4 kertaa ja sitten joka 2. krs:lla 3 (4) 4 (4) 4 kertaa (kämmenen ja kädenselän s-luku pysyy samana,
lisäysten välissä neulotaan joka lisäyskrs:lla 2 s enemmän).
Kun lisäykset on tehty, peukalokiilassa on 12 (14) 16 (18) 20 s. Neulo 1 krs. Jätä sitten peukalon s:t
apulangalle odottamaan. Neulo sileää suljettua neuletta ja luo peukalonhankaan 2 s. Neulo kunnes sileän
neuleen korkeus on 9 (11) 13 (15) 17 cm. Aloita sitten kärkikavennukset: 1. ja 3. puikko: 1 o, 2 o yht., neulo
loput puikon s:t; 2. ja 4. puikko: neulo kunnes jäljellä on 3 s, 1 ylivetokavennus, 1 o. Toista kavennukset joka
2. krs:lla vielä 2 (3) 4 (5) 6 kertaa. Neulo sitten seuraavasti: 1. ja 3. puikko: 1 o, 3 o yht., neulo loput puikon s:t;
2. ja 4. puikko: neulo kunnes jäljellä on 4 s, nosta 2 s neulomatta, 1 o, vedä nostetut s:t neulotun yli, 1 o.
Toista kavennukset joka 2. krs:lla vielä kerran = 8 (8) 10 (10) 12 s. Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi.
Peukalo: Jaa apulangan s:t kolmelle puikolle ja poimi lisäksi peukalonhangan kohdalta 2 s. Neulo sileää
neuletta. Kun peukalon pituus on 1 (1) 1 (2) 2 cm, kavenna 1 s neulomalla 2 o yht. peukalonhangan puolella.
(Vain naisen ja miehen koko: toista kavennus vielä kerran 2 cm jälkeen.) Kun peukalon pituus on 2½ (3½) 4½
(5) 6 cm, toista *2 o yht.* koko krs:n ajan. Neulo 1 krs ja toista kavennuskrs. Katkaise lanka ja vedä loppujen
s:iden läpi. Päättele langanpäät. Neulo toinen lapanen samalla tavoin.
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