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Suunnittelija
Sari Suvanto
Koko

Naisen 38-40

Tarvikkeet

Roosa nauha -sukkalankaa yhteensä noin 125 g ,Taito Pirkanmaa Oy ( 75% villaa ja 25% polyamidia, 420 m / 100 g)
(420 m/100 g):
Väriä A noin 70 g, väriä B noin 35 g ja väriä C noin 30 g eli
lankaa yhteensä noin 135 g. Sukat voi vaihtoehtoisesti neuloa
myös yhdellä tai kahdella värillä.
2,5-3 mm sukkapuikot (oman käsialan mukaan)

Neuletiheys

n. 34 s ja 46 krs sileää neuletta = 10 cm
Huom! Tarkasta oma neuletiheys mallitilkun avulla!

Ohje
Varsi:

Luo 96 s sukkapuikolle värillä A. Jaa silmukat 4 sukkapuikolle
24 s / puikko. Neulo suljettuna neuleena. Kerros vaihtuu 1. ja
4. puikon välissä.
2 krs oikeaa
1 krs nurjaa
1 krs oikeaa

Ohjeen kopiointi ja kaupallinen
hyödyntäminen kielletty.

Aloita neulomaan Diagonal rib-mallineuletta Kaavion 1 mukaan värillä A. Oikealle ja vasemmalle sukalle on oma kaavio.
Toista kaaviota koko kerroksen
ajan kaikilla puikoilla ja
neulo kaavio kaksi kertaa (= 24 krs).
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Neulo kaavion lopuksi:
1 krs oikeaa
1 krs nurjaa
Vaihda väriin B ja neulo 1 krs oikeaa.
Neulo Kaavio 2 värillä B ja toista sitä koko kerros kaikilla puikoilla. Neulo kaavio yhden kerran (= 16 krs). Mallineuleena on
Alternated welted leaf.

1 krs oikeaa, kavenna tasaisesti puikoilta 6 s eli yhteensä puikoilla on kavennusten jälkeen 90 s
1 krs nurjaa
Vaihda väriin C ja neulo 1 krs oikeaa.
Toista Kaavio 3 värillä C koko kerros kaikilla puikoilla ja neulo kaavio kaksi kertaa (= 32 krs). Mallineuleena Hearts.
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1 krs oikeaa
1 krs nurjaa
Vaihda väriin A ja neulo 1 krs oikeaa.
Neulo Kaavio 4 värillä A ja toista sitä koko kerros kaikilla puikoilla. Neulo kaavio yhden kerran. Mallineuleena Tumbling moss
blocks

Jaa kuvia valmiista neuleestasi
#roosanauha
#onnielääkäsityössä

1 krs oikeaa
1 krs nurjaa
Vaihda väriin B ja neulo 1 krs oikeaa.
Toista Kaavio 5 värillä B kaikilla puikolla koko kerroksen ajan. Neulo kaavio kaksi kertaa (yhteensä 20 krs). Mallineuleena
Sovellettu siksak-kuvio.
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1 krs oikeaa, kavenna tasaisesti puikoilta 10 s eli yhteensä puikoilla on kavennusten jälkeen 80 s
1 krs nurjaa
Vaihda väriin C ja neulo 1 krs oikeaa.
Toista Kaavio 6 värillä C koko kerros ja kaikilla puikoilla. Neulo kaavio yhden kerran (= 24 krs). Mallineuleena Alternating
diagonals.

1 kr oikeaa, kavenna 2 s kerroksen aikana eli yhteensä puikoilla on kavennusten jälkeen 78 s
1 krs nurjaa
Vaihda väriin A ja neulo 1 krs oikeaaNeulo nilkan resori Kaavion 1 mukaan värillä A eli sama kaavio kuin alussa riippuen tehdäänkö oikea vai vasen sukka. Toista
kaavio kaksi kertaa (= 24 krs)
1 krs oikeaa, kavenna 2 s/puikko eli yhteensä puikoilla on kavennusten jälkeen 70 s
1 krs nurjaa
3 krs oikeaa
Jaa silmukat puikoille seuraavasti:
o
Puikko 1, 16 s
o
Puikko 2, 19 s
o
Puikko 3, 19 s
o
Puikko 4, 16 s
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K antapää

Aloita kantatilkku värillä A neulomalla 1. puikon silmukat 4. puikolle (= 32 s). Jätä muut silmukat odottamaan. Käännä työ,
vaihda väriin B, nosta 1 s neulomatta ja neulo kerros nurjaa.
Käännä työ, nosta 1 s neulomatta, 2 o, *nosta 1 s neulomatta neulo 1 s oikein*, toista *-* kunnes 3 s jäljellä, 3 o.
Käännä työ, nosta 1 s neulomatta, 2 o, neulo nurin kunnes 3 s jäljellä, 3 o.
Toista näitä kahta kerrosta yhteensä 17 kertaa (= 34 krs).
Aloita kantapohjan kavennukset: jatka samaa vahvennettua neuletta kuin aiemmin oikeilla ja nurjilla kerroksilla. Neulo työn
oikeasta reunasta 21 s.
Tee ylivetokavennus (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) ja käännä työ.
Nosta 1 s neulomatta, neulo 10 s nurin ja neulo 2 nurin yhteen, käännä työ.
Nosta 1 s neulomatta, neulo 10 s, tee jälleen ylivetokavennus.
Jatka edelleen samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän s pysyvät samana eli 10 s. Kun
sivusilmukat loppuvat, neulo kerros oikeaa ja jaa kantalapun silmukat 2 puikolle (6, 6).

Kiilakavennukset ja jalkaterä

Poimi kantalapun vasemmasta reunasta niin monta silmukkaa kuin saa luontevasti
poimittua (min. 17 + 1 puikkojen välistä). Vaihda väriin A ja neulo poimitut silmukat
kiertäen oikein 1. puikolle.
Puikoilla 2 ja 3 neulotaan seuraavasti (yhteensä 38 s):
Neulo 4 o, toista Kaavio 7 kolme kertaa, 4 o.
Mallineuleena Textured zigzag.
Poimi kantalapun oikeasta reunasta samoin niin monta silmukkaa kuin saa luontevasti poimittua (min. 17 s + 1 s puikkojen välistä). Neulo poimitut silmukat kiertäen
oikein 4. puikolle.
Jatka näillä puikoilla olevilla silmukoilla seuraavasti:
Kavennuskerros
o
1. puikko, neulo oikeaa ja puikon lopussa 2 s oikein yhteen, 1 o
o
2. ja 3. puikko, 4 o, toista Kaavio 7 kolme kertaa, 4 o.
o
4. puikko, 1 o, ylivetokavennus, oikeaa puikon loppuun
Kavennukset tehdään joka kolmas kerros eli neulo kaksi välikerrosta siten, että 1. ja
4. puikoilla oikeaa ja jatka 2. ja 3. puikolla 4 o, toista Kaavio 7 kolme kertaa, 4 o
Lopeta kavennukset kun 1. ja 4. puikoilla on 13 s / puikko
Jatka Kaavion 7 neulomista kunnes sitä on toistettu yhteensä kolme kertaa (= 54 krs).
Tämän jälkeen siirrä silmukoita seuraavasti:
o
Puikolta 2 3 s puikolle 1
o
Puikolta 3 3 s puikolle 4
Neulo kaikilla puikoilla oikeaa kunnes jalkapohjan mitta on 20 cm tai haluamasi mitta.

K ärkikavennukset

Vaihda väriin B.
o
Puikko 1, neulo oikeaa kunnes 3 s on jäljellä, 2 o yhteen, 1 o
o
Puikko 2, 1 o, ylivetokavennus, oikeaa puikko loppuun
o
Puikko 3, oikeaa kunnes 3 s jäljellä, 2 o yhteen, 1 o
o
Puikko 4, 1 o, ylivetokavennus, oikeaa puikko loppuun
Kavennukset tehdään joka toinen kerros ja välikerros neulotaan oikeaa. Toista näitä kerroksia kunnes jäljellä on 8 s / puikko.
Tämän jälkeen tee kavennukset joka kerroksella. Kun silmukoita on jäljellä yhteensä 8 s, katkaise lanka ja vedä se silmukoiden
läpi ja päättele hyvin. Höyrytä valmiit sukat kevyesti.
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