PÄRNU-JAAGUPI LAPASET
(Viron kansallismuseo 795)
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Tarvitset hienoa 2-säikeistä villalankaa (tummansininen ja valkoinen) ja 1.5 mm sukkapuikot.
Reuna
Ota tummansininen lanka ja tee aloitussolmu noin 80 cm päähän. Luo reunasilmukat käyttäen
molempia lankoja. Vaihda langat myötäpäivään ennen jokaista silmukkaa. Luo kaikkiaan 84
silmukkaa jakaen ne tasaisesti 4 puikolle.
Kun olet tehnyt reunuksen, neulo ensimmäinen kerros oikein takareunasta ja sen jälkeen kerros
nurin. Sen jälkeen neulo ranneke kalastajan joustimella (2 o, 1 n) seuraten värikuviota
mallikuvasta.
Lapanen neulotaan oikein mallin mukaan. Lapasen koon arvioimista varten neulo pieni mallineule
(esimerkiksi 20 kerrosta ja 20 silmukkaa). Tämän perusteella laske silmukoiden määrä / cm. Mittaa
kämmenen ympärysmitta ja laske tarvittava silmukkamäärä (kämmenen ympärys X silmukoiden
määrä / cm).
Varmistaaksesi että malli säilyy symmetrisenä kämmenselässä, merkitse käden keskikohta
mallikuvaan (tämän tulisi olla puikkojen I ja II välissä oikeassa lapasessa, ja puikkojen III ja IV
välissä vasemmassa lapasessa). Mallin siirtyminen tulisi olla käden ulkoreunalla (puikon IV
jälkeen).

Niissä kohdin missä mallissa tehdään yli viisi silmukkaa yhdellä välillä, lanka tulisi sitoa työn
takana.
Peukalon aukko tulisi tehdä, kun saavutat peukalonivelen alimman kohdan (noin 5.5. cm
ranteesta). Oikean käden peukalo on III puikon alussa (vasemman käden II puikon lopussa).
Oikean käden lapaseen neulo 2 s o puikon III alussa, poimi 19-20 s apulangalle, jonka jälkeen
neulo puikolle 19 s jo 2 neulotun silmukan lisäksi, näin saadaan peukaloaukko. Jatka neulomista
kunnes pikkusormen pää on peitossa.
Kaventaminen
Kaventaaksesi lapasen kärjessä, nosta 1 s, neulo 1 s oikein ja siirrä nostettu silmukka neulotun yli
puikkojen I ja III alussa. Puikoilla II ja IV neulo 2 s oikein yhteen puikkojen lopussa. Kun sinulla on
yhteensä noin 6 s puikoilla, katkaise lanka lanka ja vedä jäljellä olevien silmukoiden läpi ja
päättele.
Peukalo
Poista apulanka peukaloaukosta ja poimi sen molemmilta puolilta silmukat 4 puikolle. Välttääksesi
aukkoja reunoissa, poimi ylimääräisiä silmukoita peukaloaukon yläpuolella. Varmista että toisella
kerroksella peukalosilmukoita on 38-40. Aloita kaventamiset kuten yllä kun puolet peukalon
kynnestä on peitossa.
Voit käyttää yhtä väriä kavennettavissa osioissa (tummansinistä tai valkoista) tai voit vaihdella
värejä eri kerroksilla.
Kuten olet valmis, päättele ja piilota langanpäät. Viimeistele lapaset silittämällä ne kostean
kankaan läpi.

ESTONIAN KNITWEAR
The earliest knitted items in the Estonian territory date back to the 14th century. In addition to
ornamented mittens, knitted gloves gained in popularity at the end of the 18th century.
Mittens have played an important role in Estonian folk traditions. It was assumed that they
ward off both evil spirits as well as hostile individuals. This is also why mittens were often
taken along even during summer time. Furthermore ornamented mittens played a significant
role in the wedding traditions. The abundance and pattern sophistication was often taken to
indicate the value of a bride. Different geographical regions in Estonia have characteristic
ornamentation that have been handed down over the centuries. Regions with the most
striking and intricate patterns include Western Estonia including the coast and islands as well
as Mulgimaa.
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