KUPLIA-KIRJONEULESUKAT
Malli Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Koko 38/39(40/41)
Lanka 50(50) g punaista (56) ja 50(50) g kirjavaa harmaata (2695) Lankavan Alice Superwash -lankaa (75 %
villa, 25 % polyamidi, 50 g = 210 m).
Puikot sukkapuikot nro 2 ja 2,5 tai käsialan mukaan.
Joustinneule *1 s kiertäen eli takareunastaan oikein, 1
n*, toista *-*.
Kirjoneule Neulo ruutupiirroksen mukaan. Silmukkaluku jaollinen 6:lla.
Vahvistettu neule Neulo tasona.
Op: *nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-*.
Np: nosta 1. s neulomatta ja neulo loput s:t nurin. Toista
1.-2. krs:ia.
Sileä neule suljettuna Neulo kaikki krs:t oikein.
Tiheys 25 s ja 35 krs = 10 cm sileää neuletta puikoilla
nro 2,5.
Työohje Luo ohuemmille puikoille punaisella langalla
54(60) s. Neulo joustinneuletta 4 cm. Vaihda paksummat puikot ja neulo 1 krs oikein. Aloita kirjoneule ruutupiirroksen mukaan ja toista 1.-8. krs:ia 5(5,5) kertaa.
Neulo tämän jälkeen 1 krs oikein ja aloita kantapää
kirjavalla langalla. Jaa 4. ja 1. puikoille 13+13 s (14+14
s). Neulo näillä s:oilla vahvistettua neuletta 24(30) krs ja
aloita kantapohjan kavennukset. Merkitse ensin keskimmäiset 14 s kantapohjan silmukoiksi.
Op: Neulo jälkimmäiseen merkkiin saakka ja tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu
s neulotun yli) ja käänny.
Np: neulo nurin jälkimmäiseen merkkiin saakka, kavenna 2 n yhteen ja käänny. Toista op:n ja np:n kerroksia kunnes kaikki sivusilmukat on
kavennettu. Poimi sitten kantalapun sivuilta 12(15) s. Jatka punaisella langalla ja neulo
kaikilla s:oilla sileää neuletta. Kavenna samalla kantalapun sivuilla joka 3. krs kunnes
puikoilla on 52(56) s. Kun teräosan pituus on 18(19) cm, vaihda työhön kirjava lanka ja
neulo vielä 5 krs. Aloita sitten kärjen sädekavennus. Kavenna kaikilla kerroksilla jokaisen puikon lopussa 2 o yht. ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi. Päättele langat.

8. krs

Viimeistely Höyrytä valmiit sukat kevyesti nurjalta pitelemällä rautaa ilmassa aivan
neuloksen yläpuolella.
Hoito- ja pesuohje Pese sukat nurin käännettynä käsin tai 30 asteen villapesussa ilman linkousta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

1. krs
6 s toistuu
= kirjava harmaa
= punainen

