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JOULULAHJALAPANEN

Raggi (70 % villaa ”superwash”, 30 % polyamidia. Noin 100 g = 150 m)
Noin 13 s x 20 krs sileää kaksinkertaisella langalla puikoilla 5.5 mm = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Leveys: Noin 32 cm. Korkeus: Noin 47 cm.
Väri 1: Noin 400 g (väri 1500, luonnonvalk.)
Väri 2: Noin 30 g (väri 15141, jouluprintti - kirjontaan)
5.5 mm, 60 cm (tai 100-120 cm magic loop -tekniikkaa varten)
5.5 mm (peukaloa varten; ei tarvita, jos käytät magic loopia)
2 merkkiä, hieman eriväristä lankaa
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• Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
• Neulo/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö
neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.

LYHENTEET

s=silmukka/silmukat, o=oikein, n=nurin, krs=kerros

OHJEET

Koko lapanen neulotaan kaksinkert. langalla, siis 2 Raggi-lankaa, ota 1 lanka kummastakin kerästä samalla kertaa.
Kierretty silmukka: Lanka työn edessä, nosta seur. s, aseta lanka työn taakse ja siirrä nostettu s takaisin vasemmalle
puikolle. Silmukan ympäri kierrettävän langan tulee olla tavallisen silmukan kokoinen, koska se myöhemmin neulotaan
yhteen kierretyn s:n kanssa. Lanka ei silloin saa kiristää.
2 o yhteen: Neulo 2 o yhteen samalla tavoin kuin 1 o.
2 s käänt takar o yhteen: Nosta 1 s kuin neuloisit sen oikein, siirrä s takaisin vasemmalle puikolle ja neulo 2 s takareunoista
o yhteen.

LAPANEN

Luo 80 s pyöröpuikolla 5,5 mm ja värillä 1 kaksinkert. langalla. Ota pitkä aloituslanka, joka käytetään viimeistelyyn. Yhdistä
renkaaksi ja neulo pyöröneuleena 1 krs n ja sen jälkeen sileää (= o krs pyöröneuleena) noin 4½ cm (noin 9 krs).
Kierrä seur. s (ks. ohjeet) ja käännä työ. Jatka sileää (= o krs pyöröneuleena) toiseen suuntaan. Kun tulet kierretyn s:n
kohtaan, ota kiertävä lanka ja neulo yhteen kierretyn s:n kanssa.
Kun sileää on noin 19 cm, merkitse peukalo:
Neulo 40 o, neulo sitten erivärisellä langalla seur. 15 s, siirrä silmukat takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne uudelleen
normaalilla langalla, jatka krs loppuun. Jatka sileää vielä noin 22 cm, sen jälkeen aloitetaan kavennukset sivuissa. Aseta
merkki sivuun ennen 1. s, ja toinen merkki s:iden 40 ja 41 väliin (= krs:n puoliväli). Merkkien välissä on 40 s.
Krs 1: *2 s käänt takar o yhteen, o kunnes on 3 s ennen merkkiä, 2 o yhteen, 1 o*, toista *-* vielä 1 kerran.
Krs 2: O krs ympäri.
Toista krs 1 ja 2 seitsemän krt = 52 s, kavenna sen jälkeen joka krs:lla, ts. kuten krs 1, 7 krt = yhteensä 24 s jäljellä.
Katkaise lanka, jätä pää aika pitkäksi ja ompele silmukat yhteen silmukkapistoin, ks. piirros. Vihje: Napakamman muodon
saat, jos neulot s yhteen ompelemisen sijaan.

PEUKALO

Poista varovasti erivärinen lanka ja aseta s saman tien 2 puikolle = 29 s (15 s ranteen puolella ja 14 s sormien puolella).
Yhdistä lanka ja aloita neulominen peukalon ulkolaidalta, neulo vielä 2 s puikkojen välistä peukalon sisäreunasta, sekä 3 s
ulkoreunasta = 34 s.
Neulo sileää noin 9 cm. Aseta merkki sivuihin, niin että on 17 s merkkien välissä ylä-/alapuolella.
Krs 1: *2 s käänt takar o yhteen, o kunnes on 3 s ennen merkkiä, 2 o yhteen, 1 toista *-* vielä 1 kerran.
Krs 2: O krs ympäri.
Toista krs 1 ja 2 kaksi krt = 26 s, kavenna sen jälkeen joka krs:lla, ts. kuten krs 1, 3 krt = yhteensä 14 s jäljellä.
Katkaise lanka, jätä pää aika pitkäksi ja ompele silmukat yhteen silmukkapistoin, kuten lapanen.

VIIMEISTELY

Taita lapasen suu kaksinkertaiseksi, niin että 9 krs sileää tulee ulospäin. Koristeommel: Ota värilliset langat: 1. Punainen.
2. Luonnonvalkoinen. 3. Vihreä. 4. Luonnonvalkoinen. Aloita lapasen yläreunasta ja jätä alku- ja loppulangat noin 60 cm
mittaisiksi, säästä nämä 8 lankaa palmikkoa varten. Ompele piirroksen mukaan käänteen sileään neuleeseen. Kiinnitä langat
palmikkoon, niin etteivät ne kiristä. Palmikko: Yhdistä ne 8 lankaa, sekä 1 luomislanka reunasta ja puno palmikko, 3 lankaa
joka ryhmässä, noin 25 cm, tee loppuun solmu. Leikkaa tupsu tasaiseksi.
Ripustaminen: Leikkaa 9 lankaa ja palmikoi noin 15 cm pitkä palmikko. Taita palmikko kaksinkertaiseksi ja solmi päät
hyvin. Käyttäen toista luomislankaa
Koristeommel - piirros
ompele lenkki kiinni lapasen
sisäpuolelle, riippuvan palmikon
kohdalle. Käännetyn reunan voit
2
ommella pienin pistoin kiinni
lapaseen, jotta muoto säilyy
3
paremmin. Päättele kaikki
langanpäät. Muotoile lapanen
1
mittojen mukaan.
4
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