HALTIA-LAPASET
Martat on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö,
joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden
arvostusta. Martoissa on mahdollisuus uuden oppimiseen,
yhdessä tekemiseen, vaikuttamiseen ja elämyksiin.
Marttoja on koko maassa 48.000.
Tämän Haltia-lapasen on suunnitellut martta Kata Luther Espoosta.

www.martat.fi
www.martat.fi/uudenmaanmartat
facebook.com/martatvinkkaa
facebook.com/uudenmaanmartatvinkkaa
twitter.com/Marttaliitto
instagram.com/marttailu
youtube.com/martattv

Neulontaohje

HALTIA-LAPASET
Koko:
Nainen (mies)
Tarvikkeet: Luonnonvalkoista Novita Isoveli villalankaa 100 g.

Tiheys:

Huovutusvillaa 9 eri väriä, muutama gramma kutakin.
Huovutusneula ja alusta esim. pala vaahtomuovia tai pesusientä,
mäntysuopaa tai muuta emäksistä saippuaa ja lämmintä vettä.
Pieni pätkä eriväristä lankaa peukaloaukon muodostamista varten.
Sukkapuikot nro 5-6 tai oman käsialan mukaan.
18 s. = 10 cm

Vasen lapanen:
Luo 34 (40) s ja jaa silmukat neljälle puikolle. Neulo suljettuna neuleena seuraavasti:
1 krs n, 10 krs o, 2 krs n. Jatka sileää neuletta, kunnes työn korkeus alareunasta
mitattuna on 12 (14) cm. Neulo nyt peukaloa varten aukko seuraavasti: neulo II
puikon alusta 1 s normaalisti, neulo sitten seuraavat 6 (7) s erivärisellä langalla. Siirrä
neulomasi silmukat takaisin vasemman käden puikolle ja jatka sileää neuletta
normaalisti. Kun työn korkeus peukalokohdan jälkeen on 10 (11) cm tai pikkusormi
peittyy reilusti, aloita kärkikavennukset. Neulo I ja III puikon alussa ensin 1 s o ja tee
sitten ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu
silmukka neulotun yli). Neulo II ja IV puikon lopussa 2 s oikein yhteen ja viimeiseksi 1
o. Jatka kavennuksia joka kerroksella kunnes jäljellä on 8 s. Katkaise lanka, vedä
loppujen silmukoiden läpi ja kiristä.

Oikea lapanen:
Neulo vasemman lapasen peilikuvaksi ja tee peukaloa varten aukko III puikolle.

Peukalo:
Pura peukaloa varten neulottu erivärinen lanka ja siirrä silmukat sekä aukon reunoilta
poimitut 3 uutta silmukkaa 15 (17) kolmelle puikolle. Neulo sileää neuletta kunnes
peukalon pituus on 6 (7) cm ja kavenna sitten joka puikon lopussa 2 s oikein yhteen
kunnes jäljellä on 6 s. Katkaise lanka, vedä loppujen silmukoiden läpi ja kiristä.

Viimeistely:
Päättele langanpäät hyvin nurjalle. Kiinnitä huovutusvillat neuleeseen tikuttamalla
huovutusneulalla kuvion mukaisesti. Yhden värialueen leveys on n. 5 (5,5) silmukkaa.
Varmista kuvioiden kiinnitys huovuttamalla niitä kevyesti saippuavedellä. Huuhtele
hyvin. Harjaa kuivaneet lapaset lopuksi nurjalta puolelta pörröiseksi esim.
juuriharjalla tai karstalla.
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