USKOSSA JA TOIVOSSA

Franciscus-lapasia neulomaan
Lapasten malli on ideoitu Rauman seurakunnan Ajanvietepiirin ja lähetyssihteerin yhteistyönä. Mallin on
piirtänyt Tuija Vehanen. Kuvion mallipiirrokset ovat ohessa.
Lapaset neulotaan 7-veljestä langasta. Lähetystyön hyväksi tehdyt lapaset voi toimittaa Franciscus-talolle
myytäväksi (Kauppakatu 14, 26100 Rauma).
Lapasten neuleohje (M-koko)
Varsi
- Luo 44 silmukkaa. Jaa ne neljälle puikolle.
- Neulo varsi joustinneuleella (1o, 1n) 20 kerrosta
(7 cm).
Kämmenosa (vasen)
- Neulo ensimmäinen kerros oikeaa neuletta samalla
värillä kuin varsi. Lisää 4 silmukkaa (1 silmukka jokaiselle puikolle).
- Aloita kirjoneule toisella kerroksella oheisen piirrosmallin mukaan, päälle T-risti, kämmenen sisäpuolelle
tähtikuvio.
- Neulottuasi kirjoneuletta 4 kerrosta lisää kaksi silmukkaa peukaloa varten toisella puikolla. Toinen puikko:
neulo 4.s, tee lisäys, neulo 5 silmukkaa tee lisäys ja
neulo viimeinen silmukka puikolta. Oikean käden lapasessa lisäykset tehdään kolmannen puikon alussa.
- Tee lisäykset peukalokiilaa varten yhteensä kolme
kertaa neulottuasi aina neljä kerrosta väliin. Toinen
puikko: neulo 4s, tee lisäys, neulo 9 silmukkaa, tee lisäys ja neulo viimeinen silmukka puikolta.
- Ota 13 peukalosilmukkaa langalle ja luo 9 silmukkaa
tilalle ja jatka työtä.
- Neulo peukalon jälkeen 8-9 senttiä (sormien pituudesta riippuen) mallineuletta ja aloita kärkikavennus.
kärkikavennus
- Kavenna joka kerroksella 1. ja 3. puikon alussa sekä
2. ja 4. puikon lopussa. Kavennus tulee sivuraitaan niin että raita jatkuu yhtenäisenä kärkeen saakka.
Peukalo
- Ota langalta puikolle 13 silmukkaa. Nosta peukaloreiän reunasta 9 silmukkaa ja molemmista sivuista yksi silmukka, yhteensä 24 silmukkaa.
- Neulo mallineuletta 14 kerrosta (noin 5 cm).
- Kavenna samalla tavalla kuin lapasen kärki.
Oikeaan lapaseen T-risti tehdään peilikuvana
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Piirrosmallit, vasen ja oikea lapanen

Kuvassa vasen peukalo. Sama kuvio toistuu peukalon molemmin puolin.
S-koko
- Luo 40 silmukkaa
- Neulo 7 cm varsi
- Lisää 6 silmukkaa lisäyskerroksella
- Tee peukalokiila kuten M koossa
- Neulo peukalon jälkeen 4 tähtikuviota (noin 8 cm)
L-koko
- Tee varsi kuten M koossa
- Lisää kämmen osan alussa 8 silmukkaa (joka puikolle 2s)
- Tee peukalokiila kuten M koossa
- Neulo peukalon jälkeen 10 cm
Valmiita lapasia myydään Franciscus-talolla.
Mukavia neulehetkiä lähetystyön hyväksi!
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