Liekkityttölapaset
PARTIOLILJA
koot: lapsi (aikuinen)
vaikeusaste ***
Suunnittelija Maria Kaisa Hast
sukkapuikot 3 / 3,5 tai käsialan mukaan
Lanka Novita 7 veljestä
oranssi 278 appelsiini
sininen 124 taivas
harmaa 043 kivi
Aikuisen lapaspari painaa n. 100g
Jos et ole paljon neulonut, suosittelen
neulomaan kahta lapasta samanaikaisesti,
niin saat kaksi samalaista lapasta yhtä aikaa
valmiiksi, eikä tarvitse muistella miten
toisen teki. Eli osta myös toiset puikot. Mallilapaset on neulottu 3mm puikoilla.
Mallineuleet
A. Palmikkoneule joustinneuleena suljettuna neuleena: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan.
TAI joustinneule 2o 2n
B. Kirjoneule suljettuna neuleena: neulo sileää neuletta ruutu-piirroksen ja ohjeen mukaan.
Piirrokset alinna.

OHJE
HUOM 1. Lapsen ja aikuisen lapanen on yhtä leveä liekkikuvion silmukkamäärän vuoksi. Voit
varioida lapasen leveyttä neulepuikkojen paksuuden valinnalla. Leveäkätinen valitsee puikot 3,54mm.
HUOM 2. Pienemmän (valokuvassa olevan) mallilapasen partioliljakuvio on sama kuin
kirjoneulesukissa. Isommassa lapasessa kuvio on alla olevan ohjeen mukainen. Neuloin ensin
pienemmän lapasen, mutta kuvio ei näyttänytkään hyvältä oikein päin neulottuna, ylösalaisin
neulottuna eli sukissa se toimii. Joten muutin kuviota, mutta en purkanut ja tehnyt uutta lapsen
koon mallilapasta.

Vasemman käden lapanen
Luo oranssilla 48 (48) s ja jaa s:t neljälle puikolle, 12 s kullekin. Kerroksen vaihtumiskohta on IV ja I
puikon välissä. Neulo suljettuna neuleena palmikkoneuletta I Ruutupiirroksen mukaan TAI
joustinneuletta 3-8 cm. Mallilapasissa on 4,5 (8) cm oranssia joustinta ennen partioliljakuviota.

Neulo 1 (2) kerrosta harmaalla ja aloita kirjoneule II Ruutupiirroksen kerrokselta 3.
Huom. Kun liekkikuviossa on vierekkäin 5 s samalla värillä, sido langat nurjalla puolella kiertämällä
ne toistensa ympäri. Näin sormet eivät puettaessa vahingossa työnny pitkien langanjuoksujen
lankalenkkeihin.
Tee peukalonaukko kerroksella 23. Neulo I puikon 12 s, neulo II puikon alusta ensin 4 (2) s, sitten
erivärisellä langalla peukaloaukkoa varten 8 (10) s. Siirrä erivärisellä neulotut s:t takaisin
vasemmalla puikolle ja neulo kerros loppuun.
Lapsen lapanen: Neulo ruutupiirroksen krs:t 24.–31. Neulo sitten vielä yksi liekkikuvio, kerrokset
9.-24. Tarkista lapasen pituus ja neulo tarvittaessa lisää harmaita kerroksia.
Aikuisen lapanen: Neulo ruutupiirroksen kerrokset 24.-32. Neulo sitten vielä yksi liekki- ja
partioliljakuvio, kerrokset 10.-30. Tarkista lapasen pituus ja neulo tarvittaessa lisää harmaita
kerroksia.
Neulo lapasta, kunnes etusormi jää piiloon.
Aloita kärkikavennukset harmaalla. Neulo I ja III puikon alussa 1 s o, 2 s oikein yhteen
takareunoista (tai ylivetokavennus) ja neulo II ja IV puikon lopussa (kun jäljellä on 3 silmukkaa) 2 s
oikein yhteen, 1 so. Toista kavennukset joka kerros, kunnes työssä on 8 s jäljellä. Katkaise lanka,
vedä se loppujen silmukoiden läpi, kiristä ja päättele hyvin.
Oikean käden lapanen
Neulo vasemman lapasen peilikuvaksi eli tee peukalonaukko III puikon alkuun.

Peukalo
Poista peukaloaukosta erivärinen lanka ja poimi silmukat peukaloaukon ylä- ja alareunasta. Poimi
peukalon molemmista sivuista lisäsilmukoita siten, että peukaloon tulee yhteensä 20 (24) s. Jaa
nämä s:t kolmelle puikolle.
Lapsen lapanen: Aloita kirjoneule III Ruutupiirroksen mukaan.
Aikuisen lapanen: Neulo ensin 2 kerrosta harmaalla. Jatka sitten kirjoneuletta III Ruutupiirroksen
mukaan.
Kun olet neulonut kerrokset 1.-12. tarkista näkyykö peukalon kynnestä puolet. Jos ei, neulo
harmaalla lisäkerroksia.
Kun peukalon kynnestä näkyy puolet, tee kärkikavennus harmaalla: neulo jokaisen puikon lopussa
2 o yhteen, kunnes työssä on jäljellä 6 s. Katkaise lanka, vedä se silmukoiden läpi.
Päättele kaikki langat ja höyrytä lapaset kevyesti.
Ohjeen tiedustelut: Maria Kaisa Hast 050-5142291
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