Jumalan on kunnia
korkeuksissa, maan päällä
rauha ihmisillä, joita hän
rakastaa.
Luuk. 2:13

L O T T A

F R E D M A N

Rauha
Vaasan kirkon lapaset
Nämä lapaset on neulottu varresta kärkeen kahdella värillä. Lapasissa on
peukalokiila, jossa toistuu sama kuviointi kuin muualla lapasessa. Lapasen
kuvio on otettu Vaasan kirkon alttarin yläpuolella olevista ikkunoista.

koko
valmiin lapasen ympärys: 19cm
korkeus: 24cm
(saat tehtyä isommat tai pienemmät lapaset vaihtamalla puikkokokoa tai langanpaksuutta)

materiaalit ja välineet

Novitan Nallea (260m=100g) tai vastaavan paksuista lankaa
A1= ruskea (väri: 061) 50g
A2= sininen (väri: 160) 30g
sukkapuikot 3,5mm tai käsialaasi sopivat
langanpätkä tai muu, johon voit laittaa peukalon silmukat talteen

lyhenteet

s = silmukka/silmukat
o = oikea silmukka/neulo oikein
n = nurja silmukka/neulo nurin

tiheys

10cm x 10cm = 32s x 32 krs
kirjoneuletta suljettuna neuleena viimeisteltynä

Kiitos, että latasit ohjeeni!
Mikäli sinulle tulee mitään kysyttävää ohjeesta, lähetä sähköpostia osoitteeseen
lozukka@gmail.com tai laita minulle viestiä Instagramissa: lozukka
Ohje on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön, ethän siis myy tällä ohjeella neulottuja
tuotteita. Tämän PDF-tiedoston muokkaaminen, jakaminen, kopiointi ja jälleenmyynti on
kielletty.
Mukavia neulehetkiä!

oikea
lapanen

Luo 54 silmukkaa värillä A1 ja jaa ne tasaisesti neljälle puikolle (14s, 14s, 13s ja 13s). Neulo
1o, 1n resoria n. 6cm tai haluamasi mittaiseksi.
Neulo yksi kierros värillä A1 oikein.
Aloita sitten kirjoneule kaavion 1. riviltä. Halutessasi voit tehdä ilman kirkkoa, neulo
kaavion silmukoiden 28-54 mukaan kaksi kertaa.
Aloita samalla peukalokiilan lisäykset 3. puikon alussa: neulo 3 silmukkaa kaavion mukaan,
lisää värillä A1 yksi silmukka nostamalla silmukoiden välinen lanka ja neulo se kiertäen
oikein, neulo 1 silmukka värillä A1, lisää värillä A1 yksi silmukka nostamalla silmukoiden
välinen lanka ja neulomalla se kiertäen oikein. Jatka kierros loppuun kaavion mukaan.
Neuloessa oikeaa lapasta, jätä huomiotta kaavion 32. silmukan kuvio, peukalokiilaan on
oma kaavionsa. Peukalokiilan kaavioon on merkitty pisteellä kummalla värillä (ruudun
pohjaväri) lisäys tehdään, lisäksi lisäys tehdään aina reunimmaisten silmukoiden
sisäpuolelle.
Jatka lisäyksiä joka kolmannella kierroksella.
Kun olet kirjoneuleessa rivillä 24. nosta peukalokiilan silmukat ja yksi silmukka kiilan
molemmilta puolilta (yhteensä 19 silmukkaa) apulangalle odottamaan, luo silmukoiden
tilalle 3 silmukkaa kaavion mukaisesti. Jatka kirjoneuletta kaavion mukaan.
Aloita kärkikavennukset rivillä 49. Kavennukset neulotaan aina värillä A1.
Neulo 1. puikon alussa yksi oikein ja sitten ylivetokavennus, jatka kaavion mukaan.
Neulo kaavion mukaan 2. puikolla, kunnes jäljellä on 3 silmukkaa. Neulo 2 oikein yhteen ja
viimeinen silmukka oikein .
3. puikon alussa tee ylivetokavennus, jatka kaavion mukaan.
4. puikko neulo kaavion mukaan, kunnes on jäljellä 2 silmukkaa, neulo 2 oikein yhteen.
Jatka kavennuksia kaavion mukaan. Katkaise väri A2 kierroksen 57 jälkeen. Tee vielä kaksi
viimeisintä kavennuskierrosta A1. Kierroksen 59 jälkeen silmukoita on jäljellä 10. Katkaise
lanka ja vedä lanka loppujen silmukoiden läpi.

vasen
lapanen
Vasen lapanen neulotaan muuten kuten oikea, paitsi peukalokiila tehdään 4. puikon
loppuun, 51. silmukan kohdalle.
Neulo kaavion mukaisesti kunnes jäljellä on 4 silmukkaa. Lisää A1 värillä yksi silmukka
nostamalla silmukoiden välinen lanka, neulo 1 oikein värillä A1, lisää A1 värillä yksi
silmukka nostamalla silmukoiden välinen lanka. Vasenta lapasta neuloessa jätä huomiotta
kaavion 51. silmukan kohta.

peukalo
Molempien lapasten peukalot neulotaan samalla tavalla.
Nosta peukalokiilan silmukat takaisin puikoille. Nosta peukalon juuresta 6 silmukkaa. Jaa
25 tasaisesti kolmelle puikolle.
Siirrä ensimmäinen silmukka kolmannelle puikolle, jotta kirjoneuleen 1 silmukka on
neulottu värillä A1. Neulo peukalon kirjoneulekaavion mukaan rivit 24-37. Katkaise A2.
Neulo kaksi kierrosta oikein.
Neulo sitten 2 oikein yhteen koko kierroksen ajan (13s.) Neulo yksi välikierros ja neulo
sitten koko ajan 2 oikein yhteen (7s.).
Katkaise lanka ja vedä lanka loppujen silmukoiden läpi.

viimeistely

Päättele kaikki langanpäät huolellisesti.
Liota lapasia haaleassa vedessä, puristele ylimääräiset vedet pois ja anna kuivua tasaisella
alustalla.

