UNEEK-SUKAT
Malli Lankava, Jorma Saarinen
Koko 38/39-40/41
Sukan mitat Varren pituus 31(25) cm, terän pituus:
24(25) cm.
Lanka Urth Yarns Uneek Sock -lanka (75 merinovilla,
25 polyamidi, 2 x 50 g = 400 m) 1 pakkaus (= 2 x 50 g)
väriä (63).
Puikot Sukkapuikot 2,5 mm tai käsialan mukaan.
Muuta 1 silmukkamerkki
Tiheys 28 s ja 40 krs = 10 cm
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena ohjeen mukaan.
Joustinneule Neulo ohjeen mukaan.
Työohje Neulo sukat kärjestä varteen. Luo 12 s.
1. krs: Neulo 1. puikolla 6 o, 2. puikolla 6 o, poimi ja
neulo luontireunasta 3. puikolle 6 s kiertäen eli takareunoistaan o ja 4. puikolle samoin 6 s kiert. o = 24 s.
2. krs: Laita silmukkamerkki 4. ja 1. puikon väliin, neulo
12 o, laita 2. merkki 2. ja 3. puikon väliin, 12 o.
3. krs: 1 o, lisää 1 s (= neulo silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein), neulo kunnes 1. merkin edessä
on 1 s, lisää 1 s, 2 o, lisää 1 s, neulo kunnes 2. merkin
edessä on 1 s, lisää 1 s, 1 o = 28 s.
4. krs: Neulo oikein. Toista 3.-4. krs:ia vielä 9-10 kertaa
= 64(68) s. Neulo sileää neuletta kunnes terän pituus
on 13-13 cm.
Jaa sitten s:t uudelleen näin: 17+16+15+16(17+16+18+17). 1. krs: 33-33 o, lisää 1 s, neulo 3. ja 4. puikon s:t, lisää 1 s. 2. krs: Neulo oikein. Toista 1.-2. krs:ia vielä 12(13) kertaa = 90-96 s.
Neulo seuraavalla krs:lla 33 o, jätä nämä s:t odottamaan ja aloita kantapää lyhennetyin kerroksin.
1. krs (op): 43(48) o, tee lk silmukan ympäri (= tuo lanka eteen, nosta seuraava s neulomatta, vie lanka taakse ja
palauta nostettu s takaisin vasemmalle puikolle), käänny. 2. krs (np): 29(32) n, tee lk s:n ympäri ja käänny. 3. krs
(op): Neulo oikein, kunnes jäljellä on 1 s ennen edellistä kääntymiskohtaa, tee lk seuraavan s:n ympäri, käänny.
4. krs (np): Neulo nurin kunnes jäljellä on 1 s ennen edellistä kääntymiskohtaa, tee lk seuraavan s:n ympäri, käänny. Toista 3.-4. krs:ia kunnes np:n keskellä on 11 s, käänny. Aloita kantalapun kavennukset.
1. krs (op): 11 o, *kavenna seuraava s ja lk oikein yhteen*, toista *-* vielä 7(11) kertaa, tee ylivetokavennus näin:
nosta seuraava s ja lk neulomatta, 1 o ja vedä nostetut s:t neulotun yli, käänny. 2. krs (np): Nosta 1. s neulomatta, 19(23) n, *kavenna seuraava s ja lk nurin yht.*, toista *-* vielä 7(11) kertaa, kavenna seuraava s, lk ja 1 s nurin
yht., käänny. 3. krs (op): Nosta 1. s, 2 o, *nosta 1 s n neulomatta, 1 o*, toista *-* vielä 12(14) kertaa, 1 o, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli), käänny. 4. krs (np): Nosta 1. s, 2 o,
25(29) n, 2 o, 2 n yht., käänny. Toista 3.-4. krs:ia, kunnes pohjassa on 33(37) s. Neulo vielä 3. krs, mutta älä käänny. Neulo 33 o, siirrä aloitusmerkki 2. ja 3. puikon väliin ja aloita sukan varsi. Neulo 1. ja 2. puikon s:oilla joustinneuletta ja jatka 3.-4. puikon s:oilla sileää neuletta.
1. krs: Kavenna 2 o yht., 2 n, *1 o, 1 n*, toista *-* vielä 12(14) kertaa, 1 n, 34 o. 2. krs: 1 o, 2 n, *1 o, 1 n*, toista *-*
vielä 12(14) kertaa, 1 n, 34 o. Toista 2. krs:sta kunnes joustimen korkeus on 6 cm. Neulo seuraavat 7 cm näin: 1 o,
2 n, 25(29) o, 2 n, 34 o. Aloita sitten varren lisäykset.
1. krs: 1 o, lisää 1 s, 2 n, 12(14) o, lisää 1 s, 1 o, lisää 1 s, 12(14) o, 2 n, lisää 1 s, 34 o = 68(72) s. 2. krs: Neulo lisätyt s:t o ja muut s:t kuten ne näkyvät. Toista 2. krs:sta kunnes varren pituus on 19 cm. Lisää seuraavalla krs:lla
4-2 s näin: 2 o, lisää 1 s, 2 n, 12 o, lisää 1 s, 3 o, lisää 1 s, 12 o, 2 n, lisää 1 s, 35 o (2 o, lisää 1 s, 2 n, 31 o, 2 n, lisää 1 s, 35 o) = 72(74) s. Neulo lisätyt s:t o ja muut s:t kuten ne näkyvät. Kun varren pituus on 28(22) cm, aloita joustinneule. Siirrä ensin krs:n aloitus 1 s vasemmalle (= siirrä jokaisen puikon viimeinen s seuraavalle puikolle).
Neulo 4 cm näin: 2 o, 2 n, *1 o, 1 n*, toista *-* vielä 14-15 kertaa, 1 n, 2 o, *1 n, 1 o*, toista *-* vielä 16 kertaa, 1 n.
Päätä s:t joustavasti.
Viimeistely Päättele langat ja höyrytä sukat kevyesti kannattelemalla rautaa 2-3 cm:n korkeudella neuleen yläpuolella.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

