KUKONASKELSUKAT
Malli Lankava Oy, Maila Reini
Koko 37/38-39/40
Tarvikkeet 100 g tummanruskeaa (3082) ja 50 g
valkaisematonta (1012) Lankava Oy:n Lykke Superwash -sukkalankaa (85 % Superwash-villa, 15 % polyamidi, 50 g = 100 m, 19 s = 10 cm, puikot nro 4,55 ).
Puikot sukkapuikot nro 3 ja 3,5 tai käsialan mukaan.
Joustinneule suljettuna Neulo kaikilla kerroksilla *2
o, 2 n*, toista *-*.
Pintaneule 1. krs: Neulo ruskealla *nosta 2 s neulomatta, 2 o*, toista *-*.
2. krs: Ruskealla *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 ruskealla oikein.
4. krs: Valkoisella *2 o, nosta 2 s neulomatta*, toista
*-* krs loppuun.
5. krs: Valkoisella *2 o, 2 s o ristiin*, toista *-* krs
loppuun.
6. krs: Neulo valkoisella oikein.
Vahvistettu neule tasona ohjeen mukaan.
Tiheys 26 s ja 32 krs = 10 cm sileää neuletta sileää
neuletta puikoilla nro 3.
Työohje Luo ruskealla langalla ohuemmille puikoille 56 s ja jaa ne 4:lle puikolle (= 14 s/puikko). Neulo joustinneuletta 10 krs. Vaihda paksummat puikot ja aloita pintaneule. Toista 1.-6. krs:ia 8 kertaa. Vaihda ohuemmat puikot ja aloita kantalapun neulominen ruskealla. Neulo 4. ja
1. puikon s:illa vahvistettua neuletta ja jätä loput s:t odottamaan.
1. krs: *Nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-* krs loppuun.
2. krs: Nosta1. s neulomatta ja neulo loput s:t nurin. Toista 1.-2. krs:ia vielä 12 kertaa = 28 krs. Jatka vahvistettua
neuletta ja tee kantapohjan kavennukset.
1. krs: 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, 8 n, 2 n yht., käänny.
3. krs: Neulo kunnes jäljellä on 9 s, tee ylivetokavennus ja käänny. Jatka vastaavasti, kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu. Jaa loput 10 s kahdelle puikolle. Poimi vapaalle puikolle 14 s kantalapun vasemmasta reunasta ja 1 s puikkojen välistä ja neulo ne kiertäen oikein. Neulo sitten 2. ja 3. puikon s:t oikein. Poimi kantalapun toisesta reunasta taas 14+1 s ja neulo ne kiertäen oikein. Jatka sileää neuletta ja aloita kiilakavennukset. Kavenna 1.
puikon lopussa 2 o yht. ja 4. puikon alussa 2 s takareunoistaan o yht. Neulo 1 krs kaventamatta (= välikrs). Jatka
kavennuksia ja neulo niiden väliin 1, 2, 2 ja 3 välikerrosta. Jatka sileää neuletta kunnes terän pituus on 18-19 cm
tai pikkuvarpaan alkuun. Aloita kärjen sädekavennus: Kavenna jokaisen puikon alussa ja keskellä 2 o yht. Neulo
kavennuskrs:sten väliin aina yhtä monta kerrosta, kuin kavennusten välissä on silmukoita. Kun jäljellä on 8 s, katkaise lanka, pujota se s:iden läpi ja kiristä. Päättele langanpäät nurjalle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

