jooga

Malli: Pirkanmaan Kotityö Oy, Minna Ahonen
Koko: Naisten koko
Tarvikkeet: Roosa nauha sukkalanka
(75 % villa, 25 % polyamidia, kerä 100 g)
punainen (45) 20 g
oranssi (46) 20 g
pinkki (55) 100 g
Sukkapuikot no 2½
Neuletiheys: 30 s ja 40 krs = 10 cm
Työohje: Luo pinkillä 60 s, neulo sileää 10 krs,
neulo 1 nurja kerros. Aloita sileä neule
piirroksen mukaan pinkillä 2 krs ja sitten
oranssi-punainen kuvio. Kuvion jälkeen neulo
pinkillä sileää 8 cm. Neulo sitten 4 krs niin, että
1. ja 4. puikolla neulot ainaoikeaa ja 2. ja 3.
puikolla sileää. Päätä 1. ja 4. puikon silmukat.
Luo seuraavalla kerroksella kiristämättömästi
uudet silmukat päätettyjen tilalle. Neulo 4 krs
ainaoikeaa ja sileää kuten ennen aukkoa. Neulo
8 cm sileää ja tee kuvio raita alun peilikuvaksi.
Neulo vielä 4 krs ainaoikeaa ja päätä silmukat
kiristämättömästi.
Kiinnitä aloituksen käänne nurjalle harsimalla
ja päättele langanpäät huolellisesti.
Neulo toinen sukka samoin. Höyrytä kevyesti

Emme vastaa taloudellisesti vahingoista, jotka aiheutuvat ohjeissa olevista paino- tai muista virheistä.
Kaupallinen käyttö ja ohjeiden kopiointi muuhun kuin yksityiseen käyttöön kielletty.

Lyhenteet:

kantapää:

s = silmukka
o = oikea silmukka
n = nurja silmukka
krs = kerros
lk = langankierto neulovalle puikolle
yvk = ylivetokavennus, ota s puikolle,
neulo seuraava s ja vedä neulomaton
neulotun yli, 3 o
3 o yht = ota s puikolle, neulo seuraavat
kaksi yhteen ja vedä neulomaton
neulotun yli
* - * = toista tämä väli

Perussukassa kantatilkun korkeus on 2 kerrosta
enemmän kuin 2 puikolla on silmukoita. Jos
kantatilkku on liian lyhyt ei sukka pysy jalassa.

ainaoikea:

kantapään ohje: Sukan suun silmukkaluku
60 s-(64 s)-68 s-(72 s)-76 s
Varren jälkeen siirrä ensimmäisen ja neljännen
puikon silmukat samalle puikolle
= 30 s-(32 s)-34 s-(36 s)-38 s. (Kerroksen
vaihtumiskohta jää taakse keskelle.) Aloita
kantapään neulominen mallineuleen mukaisesti
oikean puolen kerroksella. Kun kantalapussa
on 32 krs-(34 krs)-36 krs-(38 krs)-40 krs, aloita
kantapään kavennukset.
Neulo 19 s-(21 s)-23 s-(23 s)-25 s puolipatenttia
ja tee ylivetokavennus = ota 1 s neulomatta
puikolle, neulo seuraava silmukka, vedä
neulomaton silmukka neulotun ylitse. Käännä
työ ja ota 1. s neulomatta puikolle,
neulo 8 s-(10 s)-12 s-(10 s)-12 s nurin, neulo 2 s
nurin yhteen. Käännä työ, ota 1. s neulomatta
puikolle, neulo 8 s-(10 s)-12 s-(10s)-12 s
puolipatenttia ja tee jälleen ylivetokavennus
jne. Kavenna kantapään silmukoita siten, että
keskiosan silmukkamäärä 10-(12)-14-(12)-14
pysyy muuttumattomana. Kun sivujen silmukat
10+10-(10+10)-10+10-(12+12)-12+12 on
kavennettu, jaa puikolle jääneet 10-(12)-14-(12)14 silmukkaa puoliksi kahdelle puikolle, poimi
kantapään sivusta 16 s-(17 s)-18 s-(19 s)-20 s
ensimmäiselle puikolle = 21 s-(23 s)-25 s-(25 s)27 s, poimi 4. puikon silmukat samoin kantapään
toisesta sivusta.

Tasona neulottaessa oikea puoli oikein ja
nurja puoli oikein.
Suljettuna neuleena joka 2. krs oikein ja
joka 2. nurin.

siLeä neuLe:

Tasona neulottaessa oikealla oikein ja
nurjalla nurin. Suljettuna neuleena joka krs
oikein.

kierre reuna:

Yksi kierreraitakerros muodostuu kahdesta
kerroksesta. 1 krs. Neulo nurjaa kahdella
värillä, (esimerkki värit valkoinen ja pinkki)
*neulo 1 s valkoisella, jätä lanka työn eteen
itseesi päin ja neulo 1 s. pinkillä, jätä lanka
työn eteen itseesi päin, nosta valkoinen
pinkin yli ja neulo 1 s valkoisella, nosta
pinkki valkoisen yli ja neulo 1 s pinkillä*.
Jatka *-* krs:n loppuun. 2 krs. neulo koko
krs oikeaa valkoisella.

nirkkoreuna:

kantapään mallineule = puolipatentti:

1. krs: nosta puikon ensimmäinen s.
neulomatta, ”neulo 1 o ja nosta seuraava s
oikein neulomatta”. Toista ” - ”. Neulo kerroksen
viimeinen silmukka oikein.
2. krs: käännä työ, nosta taas ensimmäinen s
neulomatta ja neulo loppu krs nurin, mutta
viimeinen silmukka oikein.
Toista 1. ja 2. kerrosta.

Neulo haluttu määrä kerroksia
alakäänteeksi nurjalle, sitten *2 s oikein
yhteen, langankierto* toista *-* koko kerros.
Neulo ainakin 1 krs sileää ennen kuviota.
Neulo yksi krs sileää; 1. puikon 21 s-(23 s)-25
s-(25 s)-27 s, 2. puikon 15 s-(16 s)-17 s-(18 s)-19 s,
3. puikko sama kuin 2. ja 4. puikko sama kuin 1.
yht silmukoita nyt 72 s-(78 s)-84 s-(86 s)-92 s.
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kiiLakaVennukset:

Sukan suun silmukkaluku
60 s-(64 s)-68 s-(72 s)-76 s
Kun kantapään silmukat on poimittu ja neulottu
1 krs, aloita kiilakavennukset. Kavenna 1. puikon
lopussa 2 oikein yhteen ja 4. puikon alussa 2
s yhteen ylivetokavennuksella. Kavennukset
tehdään joka kolmannella kerroksella 6-(7)-8(7)-8 x 1 s. Puikoilla on nyt 4 x 15 s-(16 s)-17 s-(18
s)-19 s= sama määrä silmukoita kuin ennen
kantapään aloitusta.
Sukan jalkaosan puolessa välissä on myös
hyvä kaventaa 1 s joka puikolta, istuvuuden
parantamiseksi.

kärki:

Kärkikavennuksissa kannattaa jättää tarpeeksi
välikerroksia, ettei sukan kärki jää pussille.
Oikean mitaisen sukan saa sovittamalla sukkaa
ja aloittamalla kärkikavennukset, kun sukka
ylettyy pikkuvarpaan kynteen.

sädekavennus:

(Esimerkkinä 60 s sukat) Kavenna jokaisen
puikon alussa ja keskellä 2 o yhteen (6 s, 2
oikein yhteen x 8). Neulo 6 välikerrosta ja tee
kavennukset, väliin jää 5 s. Neulo 5 välikerrosta
ja tee kavennukset. Jatka neulomalla
kavennuskerrosten väliin niin monta kerrosta
kuin kavennusten välissä on silmukoita. Kun
jäljellä on yhteensä 8 s, neulo 1. s oikein ja
vedä seuraavat seitsemän silmukkaa neulotun
silmukan yli neulomatta, neulo päätteeksi
viimeinen silmukka oikein, katkaise lanka ja
vedä läpi. Päättele.

nauhakavennus:

kavenna joka toinen kerros 1. ja 3. puikon
lopussa kolmanneksi ja toiseksi viimeinen s
oikein yhteen ja puikon viimeinen s oikein.
Kavenna 2. ja 4. puikon alussa toiseksi
ja kolmanneksi ensimmäiset s yhteen
ylivetokavennuksella.
Tee kavennuksia joka toinen kerros kunnes
jäljellä on 8 s, katkaise lanka, vedä se
silmukoiden läpi ja päättele.

Muita Vinkkejä:

Hyvät sukat koostuvat monesta tekijästä,
jotta saisimme hyvin jalkaan istuvia,
kauniita sukkia kannattaa huomioida näitä
asioita.
• Luomiskerros ei saa olla liian tiukka.
• Pidä tiheys samana ja tiiviinä. Puikon
ensimmäinen silmukka on helposti
löysempi, joten kiinnitä siihen huomiota.
• Valitse puikot käsialan mukaan. Jos
haluat pienemmät sukat, vaihda
pienemmät puikot.
• Sukat kestävät kauemmin, mitä
tiiviimpää neule on. Jos käsialasi on
löysä, valitse mieluummin pienemmät
puikot. Liian tiiviissä neuleessa puikot
eivät liiku ja neulominen vaikeutuu.
• Kirjoneule ei saa olla liian tiukkaa tai
löysää. Ylimääräiset lankalenkit jäävät
helposti kiinni puettaessa ja liian tiukka
kiristää.

hoito-ohjeet:

Konepesu 40°. Muotoile kosteana oikeaan
muotoon. Kuivaa tasaisella alustalla
ilmavassa paikassa. Höyrytä kevyesti
kostean vaatteen läpi.

ohjeiden Vaikeustason
LuokitteLu:
onnistuu heLposti
Vaatii jonkin
Verran taitoa
harjaantuneeLLe
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