TENNARISUKAT
Malli Lankava, Anneli Salo
Koko 38/39 - 40/41
Lanka 100 g esim. raidallista keltaista (01) Himalaya
Sock Bamboo -lankaa (50 % merinovilla, 25 % bambu,
25 % polyamidi, 100 g = n. 420 m).
Puikot 2,5 mm tai käsialan mukaan.
Tiheys 33 s ja 48 krs = 10 cm
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena *1 s kiertäen
oikein, 2 n*, toista *-*.
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena aina kokoajan
oikein. Neulo kantapäät lyhennetyin kerroksin ohjeen
mukaan.
Työohje Luo 60 s ja neulo joustinneuletta 1,5 cm. Neulo sileää neuletta 3 krs. Aloita kantapään neulominen lyhennetyin kerroksin 1. ja 2. puikon silmukoilla.
*1. krs (op): Neulo 30 o ja käänny.
2. krs (np): Tuo lanka eteen ja nosta se 1. s:n kanssa
takakautta neulomatta, kiristä lankaa niin, että sen jalat
nousevat puikolle ja näyttää kuin puikolla olisi 2 s (= tuplasilmukka), neulo 29 n ja käänny.
3. krs: Nosta lanka 1. s:n kanssa takakautta neulomatta (lanka jää nostetun s:n oikealle puolelle), kiristä lankaa ja neulo 28 o (edellisen krs:n nostettu s + lanka jäävät neulomatta), käänny.
4. krs: Nosta lanka 1. s:n kanssa takakautta neulomatta, 27 n, käänny. Jatka näin eli jätä jokaisen krs:n lopusta edellisen krs:n tuplasilmukka neulomatta. Kun jäljellä on 10 s ja olet neulonut viimeksi np:n kerroksen (= 21.
krs), jatka neulomalla kaikilla silmukoilla sileää neuletta 4 krs*. Huom. neulo tuplasilmukat aina yhtenä silmukkana*. Toista lyhennetyt kerrokset *-* kuten edellä vielä kaksi kertaa eli aloita taas 1. krs:lta. Työssä on nyt 3 lyhennetyin kerroksin neulottua kiilaa ja kantapäästä on muodostunut pyöreä. Neulo tämän jälkeen sileää neuletta kaikilla
silmukoilla. Aloita kärkikavennukset, kun terän pituus on 12-13 cm viimeisen kiilan lopetuskohdasta mitattuna. Kavenna joka 2. krs:lla jokaisen puikon lopussa 2 o yhteen. Toista kavennukset yht. 5 kertaa. Kavenna lopuksi kaikilla
kerroksilla ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi. Kavennetun kärkiosan pituus on n. 4,5 cm.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

