FURLANA-SUKAT

(Suuri Käsityö 11/2014)
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot naisten (miesten) koko
Tarvikkeet 200 g meleerattua harmaata (21) Lankavan
Alize Furlana -lankaa (45 % villa, 45 % akryyli, 10 %,
polyamidi, 100 g = n. 40 m), 4 kpl sukkapuikkoja nro 9
tai 10 käsialan mukaan.
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein. Huom. nurjien s:oiden puoli on työn op.
Tiheys n. 4,5 s ja 9 krs = 10 cm.
Työohje Luo kahdelle puikolle erittäin löyhästi 12(13)
s ja jaa ne kolmelle puikolle = 4, 4(5), 4 s. Neulo sileää
neuletta 15 cm. Jaa sitten s:t uudelleen kantalapun neulomista varten = 3, 6(7), 3 s. Neulo 1. puikon s:t 3. puikon jatkoksi (= 6 s) ja käänny.
1. krs: (np) nosta 1. s n neulomatta (= vie puikko s:aan
vasemmalta), 5 n.
2. krs: nosta 1. s o neulomatta (= vie puikko s:an oikealta), 5 o.
Toista 1.-2. krs:ia vielä 4(5) kertaa = 10(12) krs. Tee
kantapohjan kavennukset.
1. krs: (np) nosta 1. s neulomatta, 2 n, 2 n yhteen,
käänny.
2. krs: nosta 1. s neulomatta, tee ylivetokavennus (=
nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä neulomaton s neulotun
yli), käänny.
3. krs: nosta 1. s neulomatta, 2 n yht., käänny.
4. krs: nosta 1. s neulomatta, tee ylivetokavennus.
Jaa loput 2 s 1. ja 3. puikolle ja poimi niille vielä kantalapun sivuista 6(7) s. Neulo 1 krs sileää neuletta ja neulo nostetut s:t kiertäen oikein. Aloita kiilakavennukset: kavenna 1. puikon lopussa 2 o yhteen ja tee 3. puikon alussa ylivetokavennus. Toista kavennukset joka 2. krs vielä 2(3) kertaa = 14(15) s. Jaa s:t uudelleen = 5, 4(5), 5 s ja aloita kärkikavennukset, kun pikkuvarvas peittyy.
1. krs: 3 o, 2 o yht., 4(5) o, 2 o yht., 3 o.
2. krs: neulo oikein.
3. krs: 3 o, 2 o yht., 2(3) o, 2 o yht., 3 o.
4. krs: neulo oikein.
5. krs: naisen sukka: kavenna kaikilla s:oilla 2 o yht. ( = 5 s), miehen sukka: 1 o, neulo lopuilla s:oilla 2 o yhteen = 6
s. Katkaise lanka ja vedä se viimeisten s:iden läpi. Päättele langanpäät. Venyttele luomiskerros auki ja käännä sukka.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

