HIILLOS-SUKAT
Malli Lankava Oy, Maila Reini
Koko 38/39
Lanka 110 g mustaa (1088) ja 40 g punaista (4219)
Lankavan Lykke Superwash -sukkalankaa (85 % Superwash-villa, 15 % polyamidi, 50 g = 100 m).
Puikot sukkapuikot nro 3 ja 3,5 tai käsialan mukaan.
Joustinneule Neulo *1 o, 1 n*, toista *-* krs loppuun.
Jättösilmukkaneule Neulo ohjeen mukaan. Silmukkaluku jaollinen 2:lla. Mallikerta = 2 s ja 4 krs.
Vahvistettu neule tasona Neulo ohjeen mukaan.
Vahvistettu neule suljettuna 1. krs: *Nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-*. 2 krs: Neulo oikein. Toista 1.-2.
krs:ia.
Tiheys 26 s ja 32 krs = 10 cm sileää neuletta puikoilla nro 3.
Työohje Sukan kantapää ja terä ovat vahvistettua neuletta. Luo ohuemmille puikoille 56 s ja jaa ne 4 puikolle
(= 14 s). Neulo joustinta 10 krs. Vaihda paksummat puikot. Aloita pintaneule.
1. krs: neulo mustalla oikein.
2. krs: Neulo mustalla nurin. 3. krs: Neulo punaisella
*nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-*.
4. krs: Neulo punaisella *nosta 1 s neulomatta, 1 n*,
toista *-*. Toista 1.-4. krs:ia vielä 13 kertaa. Neulo lopuksi vielä 1.-2. krs:t. Neulo ohuemmilla puikoilla 10 krs joustinta. Vaihda paksummat puikot ja aloita kantalapun
neulominen tasona. Neulo 1. puikon s:t 4. puikolle ja jätä loput s:t odottamaan = 28 s.
1. krs (np): Nosta 1. s neulomatta ja neulo loput s:t nurin.
2. krs (op): *Nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-* krs loppuun. Toista 1.-2. krs:ia vielä 12 kertaa = 28 krs. Jatka
vahvistettua neuletta ja aloita kantapohjan kavennukset: Neulo kunnes jäljellä on 10 s, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli) ja käänny.
2. krs: Nosta 1. s neulomatta, neulo 8 n, kavenna 2 n yht. ja käänny.
3. krs: Nosta 1 s neulomatta, neulo kunnes jäljellä on 9 s, tee ylivetokavennus ja käänny. Jatka vastaavasti kunnes
kaikki sivusilmukat on kavennettu. Jaa loput 10 s kahdelle puikolle ja poimi 15 s kantalapun vasemmasta reunasta ja 1 s puikkojen välistä. Neulo poimitut s:t kiertäen oikein 1. puikolle. Neulo sitten 2. ja 3. puikon s:t oikein. Poimi
kantalapun toisesta reunasta 15+1 s ja neulo ne kiertäen oikein 4. puikolle. Neulo 1 krs nurin ja tee samalla kiilakavennukset: kavenna 1. puikon lopussa ja 4. puikon alussa 2 n yht. Jatka jättösilmukkaneuletta 3. krs:lta ja tee kiilakavennukset aina mallikerran 1. krs:lla, kunnes puikoilla on taas 56 s. Aloita kärkikavennus, kun pikkuvarvas peittyy ja olet neulonut viimeksi mallikerran 1. krs:n. Neulo vielä 2. krs. ja kavenna samalla 1. ja 3. puikon lopussa sekä
2. ja 4. puikon alussa 2 n yht. Vaihda ohuemmat puikot ja neulo 2 krs vahvistettua neulosta. Kavenna sitten 1. ja 3.
puikon lopussa sekä 2. ja 4. puikon alussa 2 o yhteen. Jatka kavennuksia ja neulo kavennuskerrosten väliin vielä
2x2 krs ja 3x1 krs. Kavenna lopuksi kaikilla krs:illa ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

