KESÄSUKAT
Malli Lankava Oy, Tuija Lauttamus
Koko 38/39-40/42
Lanka n. 70-80 g liukuvärjättyä keltaturkoosia (4146)
Alize Cotton Gold batik -lankaa (55 % puuvilla, 45 % akryyli, 100 g = n. 330 m).
Puikot sukkapuikot nro 3 tai käsialan mukaan.
Joustinneule Neulo suljettuna *2 o, 2 n*, toista *-* krs
loppuun. Silmukkaluku jaollinen 4:llä.
Vahvistettu neule Neulo tasona. 1. krs (op): *nosta 1
s neulomatta, 1 o*, toista *-* krs loppuun. 2. krs (np):
nosta kerroksen 1. s neulomatta ja neulo muut silmukat
nurin. Toista 1.-2. krs:ia.
Sileä neule Neulo suljettuna kokoajan oikein.
Tiheys 24 s ja 34 krs sileää neuletta = 10 cm.
Työohje Luo 48-52 s ja jaa ne 4:lle puikolle = 12-13 s/
puikko. Neulo joustinneuletta 15 cm. Siirrä pienemmässä koossa 3. puikolta 2 silmukkaa 2. puikolle ja näistä vielä 1 s 1. puikolle (= 13+13 s). Jätä 3. ja 4. puikon
22-26 s odottamaan ja aloita kantalapun neulominen 1.
ja 2. puikon silmukoilla. Neulo vahvistettua neuletta tasona 28-30 krs eli kunnes kantalapun molemmissa reunoissa on 14-15 puikolle poimittavaa reunasilmukkaa.
Jatka vahvistettua neuletta ja aloita kantapohjan kavennukset työn oikealla puolella näin:
Op: neulo 16 s, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli) ja käänny.
Np: nosta 1. s neulomatta, 7 n, kavenna 2 n yht. ja käänny. Jatka näin kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu ja
jäljellä on keskimmäiset 9 s.
Poimi sitten kantalapun reunasta 14-15 s ja 1 s puikkojen välistä (= 2. ja 3. puikon välistä), siirrä vielä kantapohjasta 4 s tälle samalle puikolle, neulo sitten poimitut s:t kiertäen eli takareunoistaan oikein ja kavenna puikkojen välistä nostettu 1 s edellisen s:n kanssa kiertäen 2 o yht. Neulo odottamaan jätetyt s:t oikein. Poimi 4. ja 1. puikon välistä 1 s, kantalapun reunasta taas 14-15 s ja siirrä vielä kantapohjan loput 5 s tälle samalle puikolle. Kavenna sitten 2
ensimmäistä poimittua silmukkaa kiertäen 2 o yht., neulo loput poimitut s:t kiertäen oikein ja kantapohjan s:t näin: 3
o, 2 o yht. = 60-64 s.
Jatka sileää neuletta ja aloita kiilakavennukset terän sivuilla näin: kavenna 2. puikon lopussa 2 o yht ja tee 4. puikon alussa ylivetokavennus. Toista nämä kavennukset vielä 2 kertaa. Jatka kavennuksia ja neulo kavennuskerrosten väliin 2x 1 krs, 2x 2 krs ja 1x 3 krs. Jaa jokaiselle puikolle 11-12 s ja jatka sileää neuletta. Kun terän pituus on
19-20 cm tai haluamasi pituus, aloita kärjen nauhakavennus näin: Neulo 1. ja 3. puikon alussa 1 o, tee ylivetokavennus ja neulo puikolla olevat s:t loppuun mutta kavenna 2. ja 4. puikon lopussa näin: neulo kunnes puikon lopussa on 3 s, kavenna 2 o yht. ja neulo 1 o. Toista tällaiset kavennukset ja neulo kavennuskerrosten väliin 1x 2 krs, 2x
1 krs. Kavenna lopuksi kaikilla kerroksilla ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi. Neulo toinen sukka samoin ja päättele langat.
Vinkki Cotton Gold -lanka on erittäin joustavaa, joten sukan teräosasta kannattaa tehdä aloituksen silmukkamäärää kapeampi. Näin sukasta saadaan hyvin istuva.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

