LYKKE-SAUMASUKAT
(Rakas villasukka 2014)

Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko 36-37(38-39)40-41
Tarvikkeet 100(150)150 g liukuvärjättyä harmaata (2100) ja 10 g pinkkiä (4517) Lankavan Lykkelankaa (85 % villa, 45 % polyesteri, 50 g = n. 100
m). Pitkät puikot tai pyöröpuikko nro 3,5. Virkkauskoukku nro 3 ja isosilmäinen kanavaneula.
Joustinneule Neulo tasona.
1. krs (np): *2 n, 2 o*, toista *-* krs loppuun.
2. krs: *2 o, 2 n*, toista *-* krs loppuun. Nosta
1. s aina neulomatta puikolle.
Ainaoikeinneule Neulo tasona, op:lla ja np:lla oikein. Nosta 1. s aina neulomatta puikolle.
Sileä neule Neulo op:lla oikein ja np:lla nurin.
Nosta 1. s aina neulomatta puikolle.
Tiheys 23 s ja 30 krs = 10 cm sileää neuletta
Työohje Luo 46(50)54 s. Neulo joustinneuletta
14(15)16 cm. Käänny ja aloita kantapään neulominen työn oikeassa reunassa.
1. krs: (op) Neulo 13(14)15 o.
2. krs: (np) 11(12)13 o, 2 n. Toista 1.-2. krs:ia vielä 9(10)11 kertaa = 20(22)24 krs. Neulo 1 krs.
22.(24.)26. krs: 9(10)11 o, 2 o yht., 2 n. Toista
kavennukset np:lla 2 s:n sisällä vielä 2 kertaa =
10(11)12 s. Päätä s:t seuraavalla op:n krs:lla mutta jätä viimeinen s puikolle (kuva 1). Jatka poimimalla 13(14)15 s kantalapun reunasta = 14(15)16
s puikolla (kuva 2). Siirrä poimitut s:t vasemmalle puikolle, neulo 1 krs oikein ja kavenna samalla kantalapun viimeinen nostettu s seuraavan s:n
kanssa 2 o yht. (kuva 3). Neulo kappaleen loppuun samanlainen kantalappu peilikuvana mutta tee kavennukset
op:lla. Kavenna krs:n lopussa 2 s:n sisällä 2 s o yht., päätä s:t np:lla ja jätä viimeinen s puikolle (kuva 4). Poimi kantalapun reunasta 13(14)15 s ja siirrä s:t vasemmalle puikolle. Neulo 1 krs nurin ja kavenna samalla kantalapun viimeinen nostettu s seuraavan s:n kanssa 2 n yht. Neulo sileää neuletta 18(19)20 cm ja aloita kärjen kavennus (kuva 5)
1. krs (op): 1(3)2 o, *2 o, yht., 4 o*, toista *-* vielä 6(6)7 kertaa, 2 o yht., 1(3)2 o. Neulo 3(3)5 välikerrosta.
5.(5.)7. krs: 3(5)4 o, *2 o, yht., 3 o*, toista *-* vielä 5(5)6 kertaa, 2 o yht., 3(5)4 o. Neulo 3 välikerrosta.
9.(9.)11. krs: 1 o, *2 o yht, 1 o*, toista *-* krs loppuun. *Neulo 1 krs sileää neuletta ja kavenna kaikilla s:oilla 2 o
yht*. Toista *-* vielä kerran. Vedä lanka 2 kertaa viimeisten s:iden läpi ja kiristä kärki umpeen.
Viimeistely Reunusta sukan sivut piilosilmukoilla: Virkkaa pinkillä langalla aloitusketjuun 22 kjs. Vie koukku 1. krs:n
reunasilmukan läpi ja virkkaa 1 ps. Jatka virkkaamalla 1 ps jokaisen reunasilmukaan. Vie koukku aina s:n takareunan läpi ja venytä ps reunasilmukan pituiseksi, jotta saumasta tulee joustava (kuva 6). Virkkaa lopuksi 22 kjs. Tarkista, että molemmilla reunoilla on sama silmukkamäärä. Yhdistä ps:t sisäreunoistaan vaakasuuntaan silmukoimalla (kuva 7). Ompele ja päättele ketjun pää np:lle.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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