PITSINEULESUKAT
Malli Lankava Oy, Marja-Liisa Hast-Hautala
Koko 37-39
Lanka 120-150 g valkaisematonta (1) Lankava Oy:n Inka-alpakkalankaa (50 % Superwash-villa, 50 % alpakka).
Puikot sukkapuikot nro 3 ja 3,5.
Mallineuleet
1x1 joustinneule suljettuna: toista *1 s kiertäen o, 1 n*.
Pitsineule suljettuna: Silmukkaluku jaollinen 6:lla:
1. ja 3. krs: *1 n, 1 o, 1 n, 3 o*. Toista *-*.
2. krs: *1 n, 1 o, 1 n, lk, ylivetokavennus (nosta 1 s neulomatta puikolle, neulo 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun yli), 1 o*. Toista *-*.
4. krs: *1 n, 1 o, 1 n, 1 o, 2 s o yhteen, lk*. Toista *-*. Toista kerroksia 1-4.
Vahvistettu neule tasona: Toista op:lla *1 s neulomatta
puikolle, 1 o*. Np nurin.
Sileä neule suljettuna: neulo kaikki krs:t oikein.
Tiheys 10 cm= 28 s ja 34 krs (sileä neule)
Lyhenteet s = silmukka, krs = kerros, rs = reunasilmukka, o = oikein, n = nurin, yht. = yhteen.
Työohje Luo 66 s puikoille nro 3. Jaa silmukat tasan 4
puikolle (16, 17, 16, 17 s/puikko). Neulo 5 cm joustinneuletta. Vaihda puikot nro 3,5. Neulo 15 cm pitsineuletta.
Neulo 1 krs oikein ja kavenna samalla 2. ja 4. puikon
keskellä 2 s o yht. = 16 s/puikko. Vaihda puikot nro 3.
Aloita kantalapun neulominen: Käänny ja neulo 4. ja 3.
puikon silmukat nurin samalle puikolle (= 32 s). Jatka
näillä silmukoilla vahvistettua neuletta tasona.
1. krs (op): *nosta 1 s neulomatta puikolle, neulo 1 o*.
Toista *-* krs loppuun.
2. krs (np): nosta rs puikolle ja neulo loput s:t nurin. Toista näitä kahta krs:sta, kunnes venytettyjä kerroksia on 16
(= n. 6 cm).
Aloita kantapohjan kavennukset työn op:lla: Neulo 20 s
vahvistettua neuletta, kavenna seuraavat 2 s ylivetäen
yhteen (nosta 1 s puikolle, neulo 1 o, vedä nostettu s
neulotun yli), jätä loput 10 s vasemmalle puikolle odottamaan ja käänny. Np: Neulo 9 n, kavenna seuraavat
2 s n yhteen, jätä loput 9 s vasemmalle puikolle odottamaan ja käänny. Jatka vahvistettua neuletta vastaavasti ja kavenna aina kääntymiskohtaan muodostuvan vaon molemmilla puolilla olevat silmukat (op:lla ylivetäen
ja np:lla nurin yhteen). Viimeinen kavennus tulee op:lle.
Poimi kantalapun sivusta 16 s ja neulo ne oikein. Jatka
neulomalla 1. ja 2. puikon levossa olleet s:t. Poimi kantalapun toisesta reunasta taas 16 s ja neulo ne oikein.
Neulo puolet kantapohjan silmukoista tälle samalle puikolle ja siirrä puolet seuraavalle puikolle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Kavenna tämän jälkeen 3. ja 4. puikon ylimääräiset silmukat joka toisella kerroksella, kunnes kaikilla puikoilla on taas 16 s. Kavenna 3. puikon alussa aina ylivetäen
yhteen ja 4. puikon lopussa 2 s oikein yhteen.
Neulo sileää neuletta pikkuvarpaan alkuun ja aloita kärjen sädekavennus: Neulo jokaisen puikon keskellä ja lopussa 2 s o yht. Neulo kavennuskerrosten väliin 5, 4, 3,
2, 1 krs. Kavenna loput s:t ilman välikerroksia. Katkaise
lanka ja pujota se viimeisten 8 s:n läpi. Kiristä ja päättele lanka nurjalle.
Hoito- ja pesuohje Tuuleta ja ravistele sukat ennen pesua. Poista mahdolliset nypyt. Käännä nurja puoli päälle.
Pese villasukat mieluummin käsin 30 °C, jolloin ne eivät
kutistu. Käytä villan pesuun tarkoitettua pesuainetta ja
huuhteluainetta. Anna sukkien ensin liota pesuvedessä.
Pese puristellen ilman hankausta. Huuhtele huolellisesti
lämpimässä vedessä. Puristele liika vesi pois. Kuivaa tasaisella alustalla pyyhkeiden päällä. Älä kuivaa villaneuleita patterilla.

