LOTTA FREDMAN

lämpö
HUUTONIEMEN KIRKON LAPASET
Nämä lapaset ovat neulotut varresta ylöspäin,
isolla peukalon kiilalla (intialainen peukalokiila).
Risti on jälkeenpäin kirjailtu silmukoita
jäljentäen. Lapasen pintakuvio muistuttaa
Huutoniemen kirkon betonitiiliseinää - toisaalta
karu, toisaalta lämmin ja kotoisa.

Ohje on kirjoitettu sukkapuikolle.

KOKO
taitetulla resorilla valmiin lapasen korkeus n. 23 cm, lapasen ympärys
n. 20 cm

MATERIAALIT JA VÄLINEET
Tukuwool sock (160m=50g) värissä 03 Auri, tai vastaavaa sportvahvuista lankaa 80g
pätkä tummempaa lankaa ristiin
3,0 mm sukkapuikot tai käsialasi mukaan

LYHENTEET
s = silmukka
krs = kierros
o = oikea silmukka/neulo oikein
n= nurja silmukka/neulo nurin
2o yhteen = kavenna neuloen kaksi silmukkaa oikein yhteen

TIHEYS
10cm x 10 cm = 21 s x 39krs
pintaneuletta suljettuna neuleena viimeisteltynä
(pintaneule vetää hieman kasaan)

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!

VASEN LAPANEN
VARSI
Luo 48 s, jaa silmukat 12 per puikko.
Kerroksen vaihtumiskohta on 1. ja 4. puikon
välissä.
Aloita 2o, 2n -joustinneule: neulo *2o, 2n*,
toista *-*.
Neulo resoria 10 cm.

KÄMMENEN ALAOSA
Siirrä 1. puikolta 8 s 2. puikolle.
2. puikon silmukat muodostavat
peukalokiilan.

Neulo 1. puikolla pintaneuletta kaavion
mukaan. Aloita pintaneule kaavion 1. rivin 9.
silmukasta.
2. puikko neulo oikein.
3. ja 4. puikolla neulo pintaneuletta kaavion
mukaan, aloita pintaneule 1. rivin 1.
silmukasta.

Neulo yhteensä kolme kierrosta, 2. puikolla
sileää, muilla kaavion mukaan pintaneuletta.

LISÄYKSET
Lisäyskierros:
Neulo 1. puikolla pintaneuletta kaavion mukaan. Lisää 1 s nostamalla 1. ja 2. puikon
välinen lanka etukautta puikolle, neulo lankankierto takareunasta oikein 1. puikolle.
Neulo 2. puikolla silmukat oikein ja jatka pintaneuletta kaavion mukaisesti 3. ja 4.
puikolla.

Toista lisäys joka kierroksella kunnes 1. puikolla on yhteensä 22 s.
Siirrä 2. puikon alusta 18 s esim. langanpätkälle peukaloa odottamaan.
Siirrä 1. puikolta 10 s 2. puikolle. Nyt tulisi olla jälleen 12 s per puikko.

KÄMMENEN YLÄOSA
Neulo kaikilla 4. puikolla pintaneuletta kaavion mukaan kunnes lapasen koko pituus on
24 cm ja olet neulonut viimeiseksi kaavion 7. tai 14. kierroksen.

KÄRKIKAVENNUKSET
Neulo yksi kierros oikein.
Tee sädekavennus: *neulo 4 o, 2o yhteen* toista *-* 8 kertaa.
Neulo 4 kierrosta oikein.
*Neulo 3 o, 2o yhteen* toista *-* 8 kertaa.
Neulo 3 kierrosta oikein.
*Neulo 2 o, 2 o yhteen*, toista *-* 8 kertaa.
Neulo 2 kierrosta oikein.
*Neulo 1 o, 2 o yhteen*, toista *-* 8 kertaa.

Katkaise lanka ja pujota jäljellä olevien silmukoiden läpi.

PEUKALO
Nosta odottamaan jätetyt 18 s ja jaa ne 3. puikolle. Tarvittaessa nosta peukalon
juuresta 1 s välttääksesi mahdollisen reiän. Kierroksen vaihtumiskohta

1. ja 3. puikon

välissä.
Neulo sileää 5,5 cm. Tee kärkikavennukset neulomalla joka puikon lopussa 2 o yhteen.
Toista kavennuksia kunnes jäljellä on 6-7 silmukkaa. Katkaise lanka ja pujota jäljellä
olevien silmukoiden läpi.

OIKEA LAPANEN
VARSI
Luo 48 s, jaa silmukat 12 per puikko. Kerroksen vaihtumiskohta on 1. ja 4. puikon välissä.
Aloita 2o, 2n -joustinneule: neulo *2o, 2n*, toista *-*.
Neulo resoria 10 cm.

KÄMMENEN ALAOSA
Siirrä 2. puikon alusta 8 s 1. puikolle. 1. puikon silmukat muodostavat peukalon.
Neulo 1. puikko kaikki silmukat oikein. 2. puikolla aloita pintaneule kaavion 1. rivin 5.
silmukasta.
3. puikolla neulotaan sileää (tähän silmukoidaan risti myöhemmin) peukalolisäyksien
ajan. (Jos et halua ristiä, aloita pintaneule kaavion mukaisesti 1. rivin 9. silmukasta.)
4. puikolla neulotaan pintaneuletta kaavion mukaisesti, aloittaen 1. rivin 5. silmukasta.

Neulo yhteensä kolme kierrosta, 1. ja 3. sileää, 2. ja 4. pintaneuletta kaavion mukaan.

LISÄYKSET
Neulo 1. puikolla sileää. 2. puikon alussa lisää 1 s. nostamalla 1. ja 2. puikon välinen
lanka etukautta puikolle, neulo lankankierto etureunasta oikein.
Neulo loput 2. puikon silmukoilla pintaneuletta kaavion mukaisesti. 3. puikolla neulo
sileää ja 4. puikolla pintaneuletta kaavion mukaisesti.

Toista lisäys joka kierroksella kunnes 2. puikolla on yhteensä 22 s.
Siirrä 1. puikon lopusta 18 s esim. langanpätkälle peukaloa odottamaan (puikolle jää 2
silmukkaa).
Siirrä 2. puikolta 10 s 1. puikolle. Nyt tulisi olla jälleen 12 s per puikko.

Neulo yksi kierros siten, että neulot pintaneuletta 1., 2. ja 4. puikolla ja 3. puikolla
sileää. Tästä lähtien neulotaan kaikilla puikoilla pintaneuletta.

KÄMMENEN YLÄOSA
Neulo kaikilla 4. puikolla pintaneuletta kaavion
mukaan kunnes lapasen koko pituus on 24 cm ja
olet neulonut viimeiseksi kaavion 7. tai 14.
kierroksen.

KÄRKIKAVENNUKSET
Neulo yksi kierros oikein.
Tee sädekavennus:
*neulo 4 o, 2o yhteen* toista *-* 8 kertaa.
Neulo 4 kierrosta oikein.
*Neulo 3 o, 2o yhteen* toista *-* 8 kertaa.
Neulo 3 kierrosta oikein.
*Neulo 2 o, 2 o yhteen*, toista *-* 8 kertaa.
Neulo 2 kierrosta oikein.
*Neulo 1 o, 2 o yhteen*, toista *-* 8 kertaa.

Katkaise lanka ja pujota jäljellä olevien silmukoiden
läpi.

RISTI
Silmukoi kämmenselän alaosaan risti kaavion mustien
ruutujen mukaisesti. Risti sijoittuu 3. puikon sileään
osuuden keskelle. Kaaviossa mustat pisteet ovat nurjia
silmukoita.

Jos silmukointi on vieras tekniikka, voit katsoa Youtubesta
Novitan Neulekoulu: Silmukointi -ohjevideon:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0IuOL3SBms

PEUKALO
Nosta odottamaan jätetyt 18 silmukkaa ja
jaa ne 3. puikolle. Tarvittaessa nosta
peukalon juuresta 1 silmukka välttääksesi
mahdollisen reiän. Kierroksen
vaihtumiskohta on peukalon juuressa, 1. ja
3. puikon välissä.

Neulo sileää 5,5 cm.
Tee kavennukset neulomalla joka puikon
lopussa 2 o yhteen. Toista kavennuksia
kunnes jäljellä on 6-7 silmukkaa.

Katkaise lanka ja pujota jäljellä olevien
silmukoiden läpi.

VIIMEISTELY
Päättele kaikki langanpäät huolellisesti. Aloituslanganpäät voi halutessaan päätellä
työn oikealle puolelle, jotta eivät näy kun varren kääntää kaksinkerroin.
Liota lapasia hetken haaleassa vedessä, rutista ylimääräiset vedet pois ja anna kuivua
tasaisella alustalla.

Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.
Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja
nöyrä. Näin reidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun
kuormani on kevyt.
Matt. 11:28-30

