OHUET JOUSTINSUKAT
Malli Lankava Oy, Marja-Liisa Hast-Hautala
Koko 38/39
Tarvikkeet 100 g turkoosia (451) ja 100 g kirjavaa lime/
turkoosi/pinkkiä (4656) Alize Superwash -lankaa (75 %
villa, 25 % polyamidi, 100 g = n. 420 m).
Puikot sukkapuikot nro 2,5 tai käsialan mukaan.
Tiheys 32,5 s ja 42 krs = 10 cm sileää neuletta.
Joustinneule suljettuna Neulo *2 n, 2 o*, toista *-*. Silmukkaluku jaollinen 4:llä.
Vahvistettu neule tasona Neulo ohjeen mukaan.
Sileä neule suljettuna Neulo kaikki krs:t oikein.
Työohje Luo kirjavalla langalla pienemmille puikoille
68 s ja jaa ne 4 puikolle = 17 s/ puikko. Neulo joustinneuletta 17 cm ja raidoita samalla näin: 17 krs kirjavaa
ja 10 krs turkoosia. Huom. aloita joustinneule 2 n. Aloita tämän jälkeen kantalapun neulominen 1. ja 2. puikon
s:oilla ja neulo turkoosilla langalla vahvistettua neuletta näin:
1. krs (op): *nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-* krs
loppuun.
2. krs (np): nosta 1. s neulomatta ja neulo loput s:t
nurin.
Toista 1.-2. krs:ia vielä 14 kertaa = 30 krs. Jaa s:t tämän
jälkeen kolmelle puikolle = 11+12+11 s ja aloita kantapohjan kavennukset.
Op: neulo kunnes keskimmäisellä puikolla on 1 s, tee
ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli) ja käänny.
Np: neulo kunnes keskimmäisellä puikolla on 1 s, kavenna 2 n yht. ja käänny. Jatka näin kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu.
Poimi sitten kantalapun molemmilta sivuilta 16 s ja jaa lisäksi kantapohjan 12 s näille kahdelle puikolle. Jatka raidoitusta turkoosilla langalla ja neulo poimitut s:t 1. krs:lla kiertäen eli takareunoistaan oikein. Jatka terän päällä
joustinneuletta, neulo pohjassa sileää neuletta ja kavenna samalla terän sivuilla näin: tee 3. puikon alussa ylivetokavennus ja kavenna 4. puikon lopussa 2 o yhteen. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs kunnes puikoilla on taas
68 s. Kun terän pituus on 19 cm aloita kärjen nauhakavennus turkoosilla langalla. Neulo kaikilla silmukoilla sileää
neuletta ja kavenna samalla näin: Neulo 1. ja 3. puikon alussa 1 o, tee ylivetokavennus, neulo 2. ja 4. puikon lopussa 2 o yhteen ja neulo 1 o. Kavenna näin joka 2. krs kunnes puikoilla on 6 s. Kavenna sitten joka krs:lla ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi. Kiristä ja päättele lanka nurjalle. Neulo toinen sukka samoin.
Hoito- ja pesuohje Pese sukat nurin käännettynä käsin tai 30 asteen villapesussa ilman linkousta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

