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BROIDI-LAPASET

KOKO: 2v(5v)

LANKA: Lang Yarns Jawoll Magic (100 g=400 m), väri 
harmaa raita (05)

MENEKKI: 16(27) g

PUIKOT: Sukkapuikot 2,5

MALLINEULEET: Sileä neule 10 cm = 28s,s 40 krs

OHJE:

Varsi:
Luo 28(36) silmukkaa ja jaa silmukat sukkapuikoille. 
Neulo 1 krs oikein, 1 krs nurin, 1 krs oikein, 1 krs nurin. 
Jatka tämän jälkeen oikein kunnes työ on 11(14) cm 
pitkä. Aloita peukalokiilan lisäykset.

Peukalokiila vasemman käden lapanen:
Neulo ensimmäisen puikon silmukat ja toisen puikon 

silmukat kunnes puikon lopussa on jäljellä 4 silmukkaa. 
Lisää yksi silmukka, neulo kaksi oikein, lisää toinen 
silmukka ja neulo kaksi oikein. Kiilan silmukkamäärä 
lisääntyy aina kahdella silmukalla. Tee lisäyksiä joka 3. krs 
vielä 3(4) kertaa. Viimeisen lisäyksen jälkeen neulo krs 
loppuun ja vielä seuraavaa krs:ta kiilan alkuun saakka. 
Siirrä kiilan 10(12) silmukkaa apulangalle odottamaan. 
Luo kiilan kohdalle kaksi uutta silmukkaa, jolloin puikolla 
on jälleen 7(9) silmukkaa. Jatka sileää neuletta kunnes 
koko työn pituus on 17(24) cm pitkä (tai etusormi on 
peittynyt). Aloita kärkikavennukset.

Peukalokiila oikean käden lapanen:
Neulo vasemman käden lapasen peilikuvaksi eli tee 
peukalokiila 2 silmukan päähän III puikon alusta.

Kärkikavennus:
Neulo I ja III puikon alussa 1 s oikein, tee ylivetokavennus 
(nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 oikein ja vedä 
nostettu s neulotun yli) ja tee II ja IV puikon lopussa 2 s 
oikein yhteen, 1 s oikein. Jatka kavennuksia joka krs:lla 
kunnes silmukoita on jäljellä 8. Katkaise lanka, pujota se 
silmukoiden läpi ja päättele hyvin.

Peukalo:
Siirrä apulangalla odottavat silmukat puikoille ja poimi 
peukalon juuresta vielä 4 silmukkaa. Jaa nämä 14(16) 
silmukkaa kolmelle puikolle. Neulo suljettuna neuleena 
sileää siten, että kavennat ensimmäisellä krs:lla peukalon 
juuresta poimituista silmukoista 2 s molemmilta puolilta 
peukaloa. Jatka kunnes peukalo on 3(4) cm pitkä (tai 
peukalon kynsi lähes peittynyt). Kavenna joka puikon 
lopussa 2 s oikein yhteen, kunnes puikoilla on jäljellä 4 
s. Neulo 1 s ja nosta muut silmukat sen yli vasemmalta 
oikealle. Päättele hyvin. 
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