kupla-lapaset
Lanka: Louhittaren Luolan Pohjan Akkaa sävyissä
Sammal ja Antiikki, Molempia 50 g.
Puikot: 4 mm
Tiheys: 18 s = 10 cm mallineuletta

Luo pohjavärillä (sammal) 36 silmukkaa sukkapuikoille.
Jaa silmukat neljälle puikolle. Nosta ensimmäiseksi luotu
silmukka viimeiselle puikolle ja vedä viimeiseksi luotu silmukka siirretyn silmukan yli ensimmäiselle puikolle. Näin
aloituskohtaan ei tule reikää.

jäisi reikiä. Voit jättää n. 10 sentin pätkän lankahännän, jolla voit parsia mahdolliset reiät umpeen päättelyvaiheessa.
Jaa poimitut silmukat kolmelle puikolle ja neulo peukaloa
niin pitkälti että peukalo peittyy.

Neulo aina oikeaa (=1 kierros nurin, 1 kierros oikein)
5 kierrosta. Neulo sitten kaksi kierrosta oikein ja aloita
kuplien neulonta kaavion mukaan.

Kärkikavennus: neulo jokaisen puikon alussa kaksi silmukkaa yhteen, kunnes peukalossa on kaksi silmukkaa per
puikko jäljellä. Katkaise lanka ja vedä se kaikkien jäljellä
olevien silmukoiden läpi.

Neulo kaavion mukaan niin että kuplia on 7 raitaa. Neulo
sitten kierros 5.

Päättele langanpäät. Älä pingota tai höyrytä lapasia, kuplien
kuuluu kuplia!

Peukalo, oikea käsi: neulo 18 silmukkaa pohjavärillä. Ota
pätkä eriväristä lankaa ja neulo sillä seuraavat 7 silmukkaa. Palauta neulotut silmukat takaisin vasemmalle
puikolle ja neulo kierros loppuun pohjavärillä.
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Jatka neulomista kaavion mukaan niin, että palloraitoja on
yhteensä 16 tai kunnes lapanen on niin pitkä että sormet
juuri peittyvät. Neulo viimeiseksi joko kierros 5 tai 11.

Peukalot, pura apulanka ja poimi silmukat pohjavärillä
puikolle. Poimi myös peukalon molemmista reunoista yksi
tai kaksi silmukkaa (yhteensä 16 s), jottei peukalon reunaan
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Peukalo, vasen käsi: neulo 11 silmukkaa pohjavärillä.
Ota pätkä eriväristä lankaa ja neulo sillä seuraavat 7 silmukkaa. Palauta neulotut silmukat takaisin vasemmalle
puikolle ja neulo kierros loppuun pohjavärillä.

Lapasen kärki: 1. kierros, kavenna tasaisin välein jokaiselta
puikolta kaksi silmukkaa, 28 silmukkaa jäljellä.
2. kierros, kavenna tasaisin välein kaksi silmukkaa jokaiselta puikolta, 20 silmukkaa jäljellä.
Silmukoi jäljelle jääneet silmukat yhteen.
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pura silmukka neljä kierrosta alaspäin
ja neulo pohjavärillä silmukka yhteen
purettujen kierrosten lankojen kanssa
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