Talven virtaa -mysteerisukat ohje
OSA 4:
Ota työhön taustaväri (mallisukissa harmaa). Neulo 1 krs o.
Kantalappu:
op= oikea puli, np = nurja puoli
1.
2.
3.
4.

krs (op): *nosta 1 s neulomatta, 1 o* x 13 (14). Käännä työ.
krs (np): 26 (28) n. Käännä työ.
krs (op): * 1 o, nosta 1 s neulomatta* x 13 (14). Käännä työ.
krs (np): kuten 2. krs

Koko 36–39: Toista kerrokset 1.-4. yhteensä 7 kertaa, ja vielä kerran kerrokset 1.-3.
Koko 40–44: Toista kerrokset 1.-4. yhteensä 8 kertaa, ja vielä kerran kerros 1.

Kantapohja:
Naiset

1. krs (np): 16 n, 2 n yht, käännä työ.
2. krs (op): nosta 1 s neulomatta, 2 o, *nosta 1 neulomatta, 1 o* x 2, ylivetokavennus, käännä työ.
3. krs (np): nosta 1 s neulomatta, 6 n, 2 n yht, käännä työ.
4. krs (op): nosta 1 s neulomatta, *1 o, nosta 1 s neulomatta* x3, ylivetokavennus, käännä työ.
5. krs (np): kuten 3. krs.
Jatka toistaen kerroksia 2–5 kunnes kavennettavat silmukat loppuvat kantalapun reunoista,
kantapohjassa on nyt 8 s. Viimeinen kerros on oikean puolen kerros, älä käännä työtä vaan jatka
kohdasta jalkaterä.

Miehet

1. krs (np): Nosta 1 s neulomatta, 17 n, 2 n yht, käännä työ.
2. krs (op): nosta 1 s neulomatta, *1 o, nosta 1 s neulomatta* x 4, ylivetokavennus, käännä työ.
3. krs (np): nosta 1 s neulomatta, 8 n, 2 n yht, käännä työ.
4. krs (op): nosta 1 s neulomatta, 2 o, *nosta 1 neulomatta, 1 o* x 3, ylivetokavennus, käännä työ.
5. krs (np): kuten 3. krs.
Jatka toistaen kerroksia 2–5 kunnes kavennettavat silmukat loppuvat kantalapun reunoista,
kantapohjassa on nyt 10 s. Viimeinen kerros on oikean puolen kerros, älä käännä työtä vaan jatka
kohdasta jalkaterä.

Jalkaterä:
Jatka neuloen taustavärillä, ja poimi kantalapun sivusta 15 (16) s. Neulo jalkapöydän silmukat o. Poimi kantalapun
toisesta sivusta myös 15 (16) s. Neulo vielä 4 (5) o. Tässä on uusi kerroksen vaihtumiskohta (keskellä kantapohjaa).
Työssä on nyt yhteensä 62 (70) s.
Seuraava krs: 19 (21) o, aseta silmukkamerkki, 24 (28) o, aseta silmukkamerkki, neulo krs loppuun o.

Kavennuskrs: Neulo o kunnes jäljellä on 2 s ennen merkkiä, 2 o yht, siirrä merkki vasemmalta puikolta oikealle puikolle,
neulo o seuraavaan merkkiin asti, siirrä merkki vasemmalta puikolta oikealle puikolle, ylivetokavennus, krs loppuun o
(2 s kavennettu kerroksella).
Toista kavennukset joka toisella kerroksella (neulo välikerrokset oikein) kunnes työssä on 48 (56) s. Poista
silmukkamerkit.
Neulo 2 (6) krs o. Huom! Jos haluat naisten sukat kokoa 36-37, jätä nämä kerrokset neulomatta. Jos tähtäät miesten
kokoon 44, neulo 8 krs o.
Ota työhön mukaan pääväri, ja aloita kirjoneule kaavion mukaan. Kaavio toistuu yhden kerroksen aikana 6 (7) kertaa.
Neulo kaavion kerrokset 1–7. Älä katkaise kumpaakaan lankaa.

IV Kaavio:

Neulo päävärillä 3 (5) krs o.

