SINI
SUKAT

Kantapään mallineule = puolipatentti: 1. krs
nosta 1. s. neulomatta ”1 o, nosta seuraava s
oikein neulomatta”. Toista ”-”. Lopeta kerros
1 o. 2. krs käännä työ, nosta 1. s neulomatta,
neulo krs nurin, viimeinen s. oikein. Toista 1.
ja 2. kerrosta.
Työohje: Neulo sukka siten, että kerrosten
vaihtumiskohta tulee sukan taakse.
Varsi: Luo 72 s tummanharmaalla (51), jaa ne
4 puikolle (18 s/p) ja yhdistä pyöröneuleeksi.
Neulo 6 krs 2 o, 2 n joustinneuletta. Jatka
piirroksen mukaan alareunasta ja neulo mallipiirroksen 55 krs ja aloita kantapää vaaleansinisellä langalla.
Kantapää: Siirrä 1. ja 4. puikon silmukat
neuloen samalle puikolle (= 36 s) ja aloita
kantalappu nurjan puolen kerroksella mallineuleen mukaisesti. Kun kantalapussa on 35
krs (viimeisenä nurja krs), aloita kantapään
kavennukset. Neulo edelleen puolipatenttia
24 s ja tee ylivetokavennus. Käännä työ ja ota
1. s nurin neulomatta, neulo 12 s nurin, neulo
2 s nurin yhteen. Käännä työ, neulo puolipatenttia 13 s ja tee jälleen ylivetokavennus.
Jatka kaventamista näin, kunnes puikolla
on jäljellä 14 s (viimeisenä nurja kerros). Jaa
silmukat tasan puikolle 1. sekä 4. (7 s/p). Poimi vaaleansinisellä langalla puikoille 1. ja 4.
16 s/p kantapään sivuilta. Kerrosten vaihtumiskohta on edelleen sukan takana keskellä,
kantapään alla. Työssä nyt 82 s.
Kiilakavennukset: Jatka neulomista raidoittaen *5 krs sinisellä, harmaalla ja valkoisella*
(piirros 2.). Aloita samalla kiilakavennukset
seuraavasti: kavenna 1. puikon lopussa neulomalla 2 s oikein yhteen ja 4. puikon alussa
2 s yhteen ylivetokavennuksella. Neulo 4
välikerrosta ilman kavennuksia. Toista näitä
kerroksia yht. 5 kertaa, jonka jälkeen työssä

on 72 s ja 18 s/p.
Jalkaterä: Neulo jalkaterän raidoitusta
yhteensä 4 kertaa. Jatka vaaleansinisellä
langalla. Sovita sukkaa jalkaasi. Jos sukka ei
vielä yllä pikkuvarpaan kynteen asti, neulo lisää kerroksia vaaleansinisellä ja aloita sitten
kärkikavennukset.
Kärki: Kavenna joka
puikon alussa ja keskellä
neuloen 2 s oikein yhteen. Neulo 5 välikerrosta
ilman kavennuksia ja 1
kavennuskerros. Neulo 4
välikerrosta ja 1 kavennuskerros. Jatka kavennuksia näin kunnes puikoilla on jäljellä yhteensä
8 s, katkaise lanka, vedä
langanpää silmukoiden
läpi ja kiristä.
Neulo toinen sukka
samoin.
Viimeistely: Päättele langanpäät sukan
sisäpuolelle ja höyrytä
kevyesti.
Hoito: Konepesu 40°,
muotoile kosteana
oikeaan muotoonsa.
Kuivaa tasaisella alustalla ilmavassa paikassa.
Höyrytä kevyesti.
MALLIN KOPIOINTI JA KAUPALLINEN VALMISTUS ON
KIELLETTY.

www.taitopirkanmaa.fi

Malli: Taito Pirkanmaa Oy, Minna Ahonen
Koko: Naisen koko 38
Langat: Roosa nauha -sukkalanka (75 % villa 25 % polyamidi, vyyhti 100 g = n. 420 m)
- Valkoinen (47) 30 g
- Vaaleansininen (59) 45 g
- Tummanharmaa (51) 30 g
Puikot: Sukkapuikot no 2½ tai käsialan mukaan
Neuletiheys: 30 s x 40 krs= 10 cm

