12 silmukan minilapaset
Tarvikkeet:
Ohutta (villa)lankaa n. 8-9 metriä, lankaan sopivat sukkapuikot, kanavaneula tms. lankojen
päättelyyn.

Ohje, lapasosa:
Luo 12 silmukkaa ja jaa ne 3 sukkapuikolle resoria varten, yhdistä renkaaksi 1. krs alussa.
1.-6. krs: *1 o, 1 n* (=resori)
7. krs: Neulo kaikki oikein. Jaa samalla silmukat uudelleen 4 puikolle (3 s per puikko).
8. krs: Neulo kaikki oikein. Lisäys peukalokiilaa varten:
Vasen lapanen: Lisää 1 silmukka 2. puikon lopussa. (= 13 s, 4 s 2. puikolla, 3 s muilla)
Oikea lapanen: Lisää 1 silmukka 3. puikon alussa. (= 13 s, 4 s 3. puikolla, 3 s muilla)
Itse teen lisäykset neulomalla puikon toisen silmukan sekä etu- että takareunasta oikein.
Pääasia on, että lisäyksestä ei tule reikää neuleeseen.
9.-10. krs (yht. 2 krs): Neulo kaikki oikein.
11. krs: Neulo kaikki oikein. Peukalonreikä:
Vasen lapanen: Siirrä 2. puikon 3. ja 4. silmukka apulangalle tai hakaneulalle. Luo tilalle 1 s.
(=12 s, 3 s/puikko)
Oikea lapanen: Siirrä 3. puikon 1. ja 2. silmukka apulangalle tai hakaneulalle. Luo tilalle 1 s.
(=12 s, 3s/puikko)
12.-17. krs (yht. 6 krs): Neulo kaikki oikein.
18. krs: Neulo 1. ja 3. puikon alussa ylivetokavennus, 2. ja 4. puikon lopussa neulo 2 s yhteen. (=8 s)
Tässä vaiheessa neulon itse 1. ja 2. sekä 3. ja 4. puikon silmukat samalle puikolle eli työhön jää
vain kaksi puikkoa. Minulla tämä vähentää puikkojen karkailua silmukkamäärän pienentyessä.
19. krs: Toista kavennukset. (=4 s)
Katkaise lanka ja vedä se läpi jäljellä olevista silmukoista, kiristä.

Ohje, peukalo:
Siirrä apulangalla/hakaneulalla olevat 2 silmukkaa sukkapuikolle. Poimi toisella sukkapuikolla 2
silmukkaa peukaloreiän yläreunasta. (=4 s).
(Voit toki käyttää tässä myös kolmea tai neljää puikkoa, jos se tuntuu helpommalta.)
1.-2. krs: Kaikki oikein.
3. krs: Neulo 2 oikein yhteen kaksi kertaa. (=2 s)
Katkaise lanka ja vedä se läpi jäljellä olevista silmukoista.

Päättele langanpäät lapasen nurjalle puolelle. Samalla voi vähän
“paikkailla”, jos lisäyksiin tai peukalon juureen on sattunut jäämään löysiä
lenkkejä tai jopa reikiä.
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16 silmukan minilapaset
Tarvikkeet:
Ohutta (villa)lankaa 9-10 metriä, lankaan sopivat sukkapuikot, kanavaneula tms. lankojen päättelyyn.

Ohje, lapasosa:
Luo 16 silmukkaa ja jaa ne 4 sukkapuikolle, yhdistä renkaaksi 1. krs alussa.
1.-8. krs: *1 o, 1 n* (=resori)
9. krs: Neulo kaikki oikein.
10. krs: Neulo kaikki oikein. Lisäys peukalokiilaa varten:
Vasen lapanen: Lisää 1 silmukka 2. puikon lopussa. (= 17 s, 5 s 2. puikolla, 4 s muilla)
Oikea lapanen: Lisää 1 silmukka 3. puikon alussa. (= 17 s, 5 s 3. puikolla, 4 s muilla)
Itse teen lisäykset neulomalla puikon toiseksi viimeisen (vasen) tai toisen (oikea) silmukan sekä
etu- että takareunasta oikein. Pääasia on, että lisäyksestä ei tule reikää neuleeseen.
11.-12. krs (yht. 2 krs): Neulo kaikki oikein.
13. krs: Neulo kaikki oikein. Peukalonreikä:
Vasen lapanen: Siirrä 2. puikon silmukat 3-5 apulangalle tai hakaneulalle. Luo tilalle 2 s. (=16 s,
4 s/puikko)
Oikea lapanen: Siirrä 3. puikon silmukat 1-3 apulangalle tai hakaneulalle. Luo tilalle 2 s. (=16 s,
4s/puikko)
14.-19. krs (yht. 6 krs): Neulo kaikki oikein.
20. krs: Neulo 1. ja 3. puikon alussa ylivetokavennus, 2. ja 4. puikon lopussa neulo 2 s yhteen. (=12 s)
21. krs: Neulo 1. ja 3. puikon alussa ylivetokavennus, 2. ja 4. puikon lopussa neulo 2 s yhteen. (=8 s)
Tässä vaiheessa neulon itse 1. ja 2. sekä 3. ja 4. puikon silmukat samalle puikolle eli työhön jää
vain kaksi puikkoa. Minulla tämä vähentää puikkojen karkailua silmukkamäärän pienentyessä.
22. krs: Toista kavennukset. (=4 s)
Katkaise lanka ja vedä se läpi jäljellä olevista silmukoista, kiristä.

Ohje, peukalo:
Siirrä apulangalla/hakaneulalla olevat 3 silmukkaa sukkapuikolle. Poimi toisella sukkapuikolla 3
silmukkaa peukaloreiän yläreunasta. (=6 s).
(Voit toki käyttää tässä myös kolmea tai neljää puikkoa, jos se tuntuu helpommalta.)
1.-5. krs: Kaikki oikein.
6. krs: *Nosta silmukka oikein neulomatta, neulo 2 s yhteen, vedä
nostettu silmukka yhteen neulottujen yli* (=kolmen silmukan kavennus,
jää 2 s)
Katkaise lanka ja vedä se läpi jäljellä olevista silmukoista.

Päättele langanpäät lapasen nurjalle puolelle. Samalla voi vähän
“paikkailla”, jos lisäyksiin tai peukalon juureen on sattunut jäämään löysiä
lenkkejä tai jopa reikiä.
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