1707-20 Naisen pipo ja lapaset
Koko: nainen
Langanmenekki: Viking Alpaca Storm (40 % alpakka, 40 % merinovilla, 20 % nailon)
Pipoon: 2 kerää vaaleansinistä (520)
Lapasiin: 2 kerää vaaleansinistä (520).
Koko settiin: 3 kerää
Lankavaihtoehto: Viking Sportsragg (60 % villa, 20 % akryyli, 20 % nailon)
Puikot: pyöröpuikot ja sukkapuikot nro 4,0
Tiheys: 22 s sileää neuletta puikoilla nro 4,0 = 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian
tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

PIPO
Luo 120 s ja neulo kaavion A mukaan suljettua neuletta. Kun kaavio on valmis, jatka sileää neuletta kunnes työn
pituus on yhteensä 24 cm. Tee päälaen kavennukset: neulo *4 s o, 2 o yhteen*. Toista *-* koko kerroksen ajan.
Toista kavennukset joka toinen krs. niin, että kavennusten väliin jää joka kerta 1 s vähemmän. Kun jäljellä on 40
s neulo 2 o yhteen koko kerroksen ajan = 20 s. Katkaise lanka ja vedä loppujen silmukoiden läpi, kiristä
huolellisesti ja päättele lanka.
LAPASET
Luo 50 s ja neulo kaavion A mukaan suljettua neuletta. Kun kaavio on valmis, jatka sileää neuletta. Aseta
silmukkamerkit kerroksen alkuun ja puoleen väliin, niin että molempiin puoliin tulee 25 s. Kun työn pituus on
17 cm luontireunasta aloita lisäykset peukalokiilaa varten: neulo puolivälin merkin jälkeen 2 s (eli 27 s krs alusta)
ja lisää sitten 1 s nostamalla lanka silmukoiden välistä ja neulo se kiertäen oikein, jottei työhän jää reikää. Neulo
2 s ja nosta taas lanka silmukoiden välistä. Neulo seuraavalla kerroksella nostetut silmukat oikein. Toista
lisäyksiä joka 3. krs yhteensä 5 kertaa niin, että lisäysten väliin jää aina 2 s enemmän = 12 s kiilassa. Siirrä nyt
kiilan 12 s apulangalle odottamaan ja luo niiden tilalle 4 uutta s:aa = 52 s. Jatka sileää neuletta kaikilla silmukoilla
vielä n. 10 cm. Aloita kärkikavennukset: Neulo kunnes jäljellä on 2 s ennen merkkiä, neulo 2 o yhteen, tee sitten
ylivetokavennus (nosta 1 s neulomatta, neulo seuraava s ja vedä nostettu se neulotun yli). Toista kavennukset
toisen merkin kohdalla. Toista kavennukset joka 2. krs:lla vielä 2 kertaa, sen jälkeen tee kavennukset joka
kerroksella, kunnes jäljellä on 8 s. Katkaise lanka, vedä se jäljellä olevien s:den läpi, kiristä huolellisesti ja päättele.
Peukalo
Ota apulangan 12 s puikoille ja poimi luotujen s:den kohdalta 4 s lisää peukaloa varten. Poimi myös aukon
molemmista reunoista 1 s = 18 s. Neulo sileää neuletta suljettuna neuleena n. 6 cm. Neulo sen jälkeen toistaen
*2 o, 2 o yhteen* kunnes jäljellä on 5 s. Katkaise lanka, vedä se jäljellä olevien s:den läpi, kiristä huolellisesti ja
päättele.
Neulo toinen lapanen samoin, mutta tee peukalonkiila 2 s ennen puolivälin merkkiä (eli neulo 23 s krs alusta ja
aloita peukalokiila).
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