LASTEN RISTIKÄS-SUKAT
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko 28/29(30/31)
Lanka 25(30) g sinapinkeltaista (218), 15(20) g vaaleaa turkoosia (290) ja 15(20) g luonnonvalkoista (200)
Maija-sukkalankaa (80 % villa, 15 % polyamidi, 50 g =
n. 130 m).
Puikot Sukkapuikot 3 mm tai käsialan mukaan.
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena *2 n, 2 s kiertäen eli takareunastaan oikein*, toista *-*.
Toista 1. krs:sta.
Pintaneule Neulo suljettuna neuleena aina 3 krs samalla värillä ohjeen mukaan.
Sileä neule Neulo tasona op:lla oikein ja nurjalla nurin.
Neulo suljettuna neuleena kokoajan oikein.
Tiheys 27 s ja 36 krs = 10 cm sileää neuletta.
Työohje Luo keltaisella langalla 48 s ja jaa ne 4 puikolle (12 s/ puikko). Neulo 10 krs joustinneuletta.
Aloita sitten pintaneule ja raidoita samalla näin: 3 krs
vaalea turkoosi, 3 krs valkoinen, 3 krs keltainen.
1. krs: *Nosta 2 s neulomatta, 2 o*, toista *-* krs loppuun.
2. krs: *2 s o ristiin (= neulo 2. s ensimmäisen takaa
oikein, sitten 1. s oikein ja vapauta molemmat s:t yhtä
aikaa puikolta), 2 o*, toista *-* krs loppuun.
3. krs: Neulo oikein.
4. krs: *2 o, nosta 2 s neulomatta*, toista *-* krs loppuun.
5. krs: *2 o, 2 s o ristiin*, toista *-* krs loppuun.
6. krs: Neulo oikein. Toista 1.-6. krs:ia kunnes työssä on 10(13) raitaa ja olet neulonut viimeksi 3 krs vaalealla turkoosilla. Katkaise langat ja jätä 2. ja 3. puikon s:t odottamaan.
Aloita kantalappu 4. puikon alusta ja neulo keltaisella langalla sileää neuletta tasona.
1. krs: Neulo 24 o.
2. krs: Nosta 1. s neulomatta, 23 n.
3. krs: Nosta 1. s neulomatta, 23 o. Toista 2.-3. krs:ia kunnes molemmista reunoista on poimittavissa 10(11) s. Aloita sitten kantapohjan kavennukset op:lla.
1. krs: Nosta 1. s neulomatta, 14 o, kavenna 2 s kiertäen o yht., käänny.
2. krs: Nosta 1. s neulomatta, 6 n, kavenna 2 n yht., käänny.
3. krs: Nosta 1. s neulomatta, 6 o, kavenna 2 s kiertäen o yht., käänny. Toista 2.-3. krs:ia kunnes sivusilmukat on
kavennettu. Poimi ja kantalapun molemmista reunoista 10(11) s ja 1 s puikkojen 2.-3. sekä 3.-4. välistä. Siirrä vielä
kantapohjan 8 s tasan näille kahdelle puikolle = 15(16)+12(12)+12(12)+15(16) s. Kerroksen uusi aloituskohta on
nyt kantapohjan keskellä. Aloita terän neulominen valkoisella. Neulo kantapohjan 4 s oikein, poimitut s:t kiertäen
oikein ja jatka terän päällä pintaneuletta. Kun kerroksen lopussa on jäljellä 3 s, siirrä keltainen lanka kerroksen
vaihtumiskohtaan sitomalla se silmukan taakse, jolloin lankaa ei tarvitse katkaista. Jatka mallineuleita ja kavenna
samalla terän molemmilla sivuilla 1. puikon lopussa 2 o yht. ja 4. puikon alussa 2 s kiert. o yht. Toista sivukavennukset joka 2. krs kunnes pohjan puikoilla on 12(13) s. Kun olet neulonut 13 raitaa, katkaise vaalea turkoosi ja valkoinen lanka ja neulo sukan kärki keltaisella.
1. krs: Neulo pohjassa sileää neuletta ja terän päällä pintaneuletta. Neulo tämän jälkeen kaikilla s:oilla sileää neuletta suljettuna 2(4) krs. Aloita kärjen nauhakavennus pienemmässä koossa näin: Neulo kunnes 1. puikon lopussa
on jäljellä 3 s, *kavenna 2 o yht., 2 o, kavenna 2 s kiert. o yht.*, neulo kunnes 3. puikolla on 3 s, toista *-* ja neulo
krs loppuun. Kavenna isommassa koossa ensin vain pohjan puolella eli 1. ja 4. puikolla näin: Neulo kunnes 1. puikon lopussa on 3 s, *kavenna 2 o yht., neulo 4. puikon alussa 1 o, kavenna 2 s kiert. o yht. (= 12 s/puikko). Toista
kavennukset kaikilla puikoilla joka 2. krs vielä 3(4) kertaa. Kavenna lopuksi kaikilla kerroksilla ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi. Päättele langat.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

