LASTEN POLVISUKAT
Malli Lankava, Marja Rautiainen.
Koko 26/27 (28/29) 30/31. Jalkaterän pituus ja terän
ympärysmitta 17(18)19 cm.
Lanka 50(60)70 g mintunvihreää (19), 20(20)20 g keltaista (216) ja 20(20)20 g pinkkiä (33) Alize Baby Wool
-lankaa (40 % villa, 40 % polyamidi, 20 % bambu, 50 g
= n. 175 m).
Puikot Sukkapuikot 3 mm tai käsialan mukaan.
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena *2 n, 2 s kiertäen eli takareunoistaan oikein*, toista *-*.
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena kokoajan oikein.
Vahvistettu neule Neulo tasona ohjeen mukaan.
Tiheys 20 s ja 27 krs = 10 cm sileää neuletta.
Työohje Luo keltaisella 56(60)64 s ja jaa ne neljälle puikolle = 14(15)16 s/ puikko. Neulo joustinneuletta
6(7)8 cm. Vaihda työhön minttu lanka ja aloita sileäneule sekä kavennukset varren takana. Kavenna joka 4. krs
vuoroin 1. puikon alussa ja 4. puikon lopussa.
1. krs: Kavenna 2 o yht. ja neulo krs loppuun.
2.-4. krs: Neulo sileää neuletta 3 krs.
5. krs: Neulo kunnes jäljellä on 2 s ja kavenna ne 2 s
kiertäen eli takareunoistaan o yht.
6.-8. krs: Neulo sileää neuletta 3 krs. Toista 1.-8. krs:ia ja siirrä silmukoita 1. ja 2. puikolle kavennusten edetessä.
Kun työssä on 42(46)50 s, jatka sileää neuletta kunnes varren pituus on 24(26)28 cm. Neulo vielä 1. puikon s:t ja
katkaise lanka. Jätä 2. ja 3. puikon 20(22)24 s odottamaan ja aloita kantalappu 1. ja 4. puikon 22(24)26 s:lla. Neulo
pinkillä vahvistettua neuletta tasona.
1. krs (np): Neulo 1. ja 4. puikon s:t nurin samalle puikolle.
2 krs (op): *Nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-* krs loppuun.
3. krs: Nosta 1. s neulomatta ja neulo loput s:t nurin. Toista 2.-3. krs:ia kunnes kantalapun reunoilta on nostettavissa on 10(11)12 s ja olet neulonut viimeksi 3.(2.)3. krs:n.
Jatka vahvistettua neuletta ja aloita kantapohjan kavennukset.
1. krs: Nosta 1. s neulomatta, neulo op:lla 12 s (np:lla 14 n) op:lla 15 s, kavenna op:lla 2 s kiertäen o yht. mutta
np:lla 2 n yht. ja käänny.
2. krs: Nosta 1. s, 3 n (7 s) 7 n, kavenna 2 n yht. (2 s kiert. o yht.) 2 n yht. ja käänny.
3. krs: Nosta 1. s, 3 s (7 n) 7 s, kavenna 2 s kiert. o yht. (2 n yht.) 2 s kiert. o yht. ja käänny. Toista 2.-3. krs:ia kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu ja katkaise lanka. Poimi kantalapun molemmista reunoista 10(11)12 s + 1 s
puikkojen välistä. Jaa vielä kantapohjan s:t näille kahdelle puikolle. Jatka mintulla kantalapun keskeltä näin: Neulo poimitut s:t kiertäen oikein, kavenna puikkojen välistä nostettu s seuraavan s:n kanssa 2 o yht., neulo kunnes 3.
puikolla on 1 s ja kavenna se puikkojen välistä nostetun s:n kanssa 2 s kiert. o yht., neulo poimitut s:t taas kiert. oikein, ja kantapohjan s:t oikein. Neulo 1 krs sileää neuletta ja tee kavennukset terän molemmilla sivuilla näin: Kavenna 1. puikon lopussa 2 o yht. ja tee 4. puikon alussa ylivetokavennus (= yvk: nosta 1. s neulomatta, 1 o, vedä
nostettu s neulotun yli). Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs vielä 1(1)2 kertaa. Kavenna sitten joka 3. krs kunnes 1. ja 4. puikolla on taas 22(24)26 s. Neulo sileää neuletta kunnes terän pituus on 13(14)15 cm. Katkaise lanka ja jatka pinkillä. Neulo 4(3)2 krs sileää neuletta ja aloita sitten nauhakavennus terän sivuilla näin: Neulo kunnes
1. puikon lopussa on 3 s, kavenna 2 o yht., neulo 1 o, tee 2. puikon alussa ylivetokavennus (= yvk: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo kunnes 3. puikon lopussa on 2 s ja kavenna ne 2 o yht.,
neulo 4. puikon alussa 1 o, tee yvk ja neulo krs loppuun. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs vielä 2(3)4 kertaa.
Kavenna sitten kaikilla kerroksilla ja vedä lanka viimeisten 7 s:n läpi. Neulo toinen sukka samoin. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

