KAIKU-SUKAT
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko 38/39 (40/41)
Lanka 30 g valkoista (1001), 30 g vaaleanharmaata
(1042), 30 g harmaata (1055), 30 g tummanharmaata (1088) ja 100 g mustaa (1099) Ulla-sukkalankaa
(75 % villa, 25 % polyesteri, 100 g = n. 200 m).
Puikot sukkapuikot 3,5 tai käsialan mukaan.
Tiheys 18 s ja 26 krs = 10 cm
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein.
Pintaneule Neulo suljettuna neuleena ohjeen mukaan.
Vahvistettu neule Neulo tasona ohjeen mukaan.
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena *1 n, 1 s
kiertäen oikein*, toista *-*.
Työohje Luo valkoisella langalla 44(48) s ja jaa ne
4 puikolle = 11(12) s/puikko. Neulo joustinneuletta 5
cm. Neulo vielä sileää neuletta 1 krs ja aloita pintaneuleraita.
1. krs: Neulo vaaleanharmaalla *1 n, 1 o*, toista *-*
krs loppuun.
2. krs: Neulo valkoisella oikein.
3. krs: Neulo vaaleanharmaalla *1 o, 1 n*, toista *-*.
4. krs: Neulo valkoisella oikein.
5. krs: kuten 1. krs. Katkaise valkoinen lanka ja neulo vaaleanharmaalla sileää neuletta 8 krs. Neulo tämän jälkeen
pintaneuleraita eli 1.-5. krs:t harmaalla (parittomat krs:t) ja vaaleanharmaalla (parilliset krs:t). Katkaise sitten vaaleanharmaa lanka ja neulo harmaalla sileää neuletta 7 krs. Kavenna seuraavalta krs:lta 2 s näin: 2 o, 2 o yht., neulo oikein kunnes jäljellä on 4 s, kavenna 2 s kiertäen o yhteen (= vie puikko s:oiden läpi oikealta), 2 o = 42(46) s.
Neulo pintaneuleraita tummanharmaalla (parittomat krs:t) ja harmaalla (parilliset krs:t). Katkaise harmaa lanka ja
jatka tummanharmaalla sileää neuletta 7 krs. Kavenna taas seuraavalla krs:lla 2 s kuten edellä = 40(44) s. Neulo pintaneuleraita mustalla (parittomat krs:t) ja tummanharmaalla (parilliset krs:t). Katkaise tummanharmaa lanka ja
neulo sileää neuletta 3. puikon loppuun. Siirrä 1. ja 4. puikoille 11 s, jätä 2. ja 3. puikon s:t odottamaan. Neulo kantalappua varten 22 s:lla vahvistettua neuletta tasona.
1. krs (op): *Nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-* 1. puikon loppuun ja käänny.
2. krs (np): Nosta 1. s neulomatta ja neulo 1. ja 4. puikon s:t nurin. Toista 1.-2. krs:ia kunnes kantalapun molemmilta reunoilta on poimittavissa 10(11) s. Jatka vahvistettua neuletta ja aloita samalla kantapohjan kavennukset työn
op:lla.
1. krs (op): Neulo vahvistettua neuletta 14 s, tee yvk (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli,
käänny.
2. krs (np): Nosta 1. s neulomatta, neulo 6 n, kavenna 2 s nurin yhteen, käänny.
3. krs: Neulo vahvistettua neuletta 6 s, tee yvk ja käänny. Toista 2.-3. krs:ia kunnes kaikki sivus:t on kavennettu.
Poimi tämän jälkeen kantalapun reunasta 10(11) s, 1 s kiertäen puikkojen välistä ja jaa kantapohjan 8 s tasan näille
kahdelle puikolle. Neulo kaikilla s:oilla 1 krs sileää neuletta ja samalla poimitut s:t kiertäen oikein. Kavenna seuraavalla krs:lla 1. puikon lopussa 2 o yht. ja 4. puikon alussa näin: käännä s:n takareuna eteen ja kavenna 2 s kiertäen o yht. Toista tällaiset kavennukset ensin 3 kertaa joka 2. krs:lla ja sitten joka 3. krs:lla kunnes puikoilla on 40(42
s) s. Neulo sitten sileää neuletta kunnes terän pituus on 18(19) cm ja aloita kärjen sädekavennus. Kavenna isoimmassa koossa joka 2. puikon alussa 2 o yht. niin, että jokaisella puikolla on 10 s. Neulo sitten 3 krs kaventamatta.
Kavenna loput 40 s.
1. krs: *kavenna 2 o yht., 3 o*, toista *-* = 32 s Neulo 3 krs.
5. krs: *2 o yht., 2 o * toista *-* = 24 s. Neulo taas 3 krs.
9. krs: *2 o yht., 1 o* toista *-* = 16 s. Neulo 2 krs.
12. krs: Kavenna kaikilla s:oilla 2 o yht. ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi.
Päättele langat. Neulo toinen sukka samoin.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

