LYKKE-PITSISUKAT
Malli Lankava Oy, Marja-Liisa Hast-Hautala
Koko 36/37-38/39-40/41
Tarvikkeet 150-200-200 g pinkkiä (4517) Lankavan
Lykke-lankaa (85 % WO, 15 PA, 50 g = 100 m).
Sukkapuikot 3 tai 3,5 käsialan mukaan.
Tiheys 23 s ja 32 krs = 10 cm sileää neuletta.
Joustinneule suljettuna Neulo *1 s kiertäen eli takareunastaan oikein (vie puikko silmukan läpi vasemmalta
oikealle), 1 n*, toista *-*.
Pitsineule suljettuna Neulo ohjeen mukaan. Silmukkaluku jaollinen 6:lla.
Vahvistettu neule tasona 1. krs (np): Nosta 1. s neulomatta ja neulo loput s:t nurin. 2. krs (op): *Nosta 1 s
neulomatta, 1 o*, toista *-*. Toista 1.-2. krs:ia
Sileäneule suljettuna Neulo oikein.
Työohje Luo 54-60-66 s ja jaa ne 4:lle puikolle (=
14+13+13+14 s - 15 s/puikko - 16+17+17+16 s). Neulo
joustinneuletta 13 krs ja aloita pitsineule.
1.-2. krs: Neulo oikein.
3. krs: *lk, 1 n, 1 o, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s
neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), 2 o*, toista *-*.
4. krs: *2 n, 4 o*, toista *-*.
5. krs: *lk, 2 n, 1 o, ylivetokav., 1 o*, toista *-*.
6. krs: *3 n, 3 o*, toista *-*.
7. krs: *lk, 3 n, 1 o, ylivetokav.*, toista *-*.
8. krs: *4 n, 2 o*, toista *-*. Toista 1.-8. krs:ia vielä 5-66 kertaa.
Neulo joustinneuletta 7 krs ja aloita kantalapun neulominen 4. ja 1. puikon s:oilla = 26-30-32 s. Neulo vahvistettua
neuletta 26-28-32 krs. Jaa s:t sitten 3 puikolle = 9+10+9 - 10+10+10 s - 11+10+11 s. ja aloita kantapohjan kavennukset.
1. krs (np): Neulo kunnes 2. puikolla on 1 s, kavenna 2 n yht.
2. krs (op): neulo kunnes 2. puikolla on 1 s, tee ylivetokavennus ja käänny. Kun kaikki sivusilmukat on kavennettu,
poimi kantalapun molemmista reunoista 13-14-16 s ja jaa kantalapun loput s:t näille kahdelle puikolle. Neulo nostetut s:t kiertäen oikein. Jatka sileää neuletta ja kavenna samalla joka 2. krs 1. puikon lopussa 2 o yht. ja tee 4. puikon alussa ylivetokavennus. Kavenna kunnes kaikilla puikoilla on 13-14-16 s. Kun terän pituus on 17-18-19 cm,
aloita kärjen sädekavennus: Kavenna jokaisen puikon keskellä 2 o yht. ja neulo 5 krs kaventamatta. Kavenna sitten
jokaisen puikon keskellä ja lopussa 2 o yht. ja neulo kavennuskerrosten väliin 4, 3, 2, 1 krs. Kavenna lopuksi kaikilla krs:illa ja vedä lanka viimeisten 6-8-8 s:n läpi. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

