GLITTERISUKAT

(Suuri Käsityö 10/2013)
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot 36/37(38/39), varren pituus 40(43) cm
Jalan mitat pohje 34(36) cm, nilkka 20(22) cm
Tarvikkeet 100 (150) g raidallista sinistä (3554) Lankavan Alize Superwash -lankaa (75 % villa, 25 % polyamidi, 50 g = 210 m) ja 100 (100 g) hopeaa (442) Novita
Silver -lankaa (80 % viskoosi, 20 % polyesteri, 25 g = n.
190 m). Sukkapuikot 3 ja 4,5 mm ja 1 rulla läpikuultava
elastaanilanka esim. Prym.
Tiheys 21 s ja 27 krs sileää neuletta = 10 cm
Joustinneule suljettuna *1 s kiertäen eli takareunastaan oikein, 1 n*, toista *-*.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki krs:t oikein.
Työohje Neulo sukat 2-kertaisella langalla (1 Superwash- ja 1 Silver- lanka). Lisää halutessasi elastaanilanka joustimeen ja nilkkaan (= n. 7 cm varren loppuosasta). Luo ohuemmille puikoille 56(60) s ja jaa ne 4
puikolle. Neulo joustinta 4,5 cm. Vaihda paksummat
puikot ja aloita sileä neule. Kun varren pituus on 15(18)
cm, kavenna krs:n alussa ja lopussa näin: 2 o, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), neulo sileää kunnes jäljellä on 4 s ja
neulo 2 o yht., 2 o. Toista kavennukset joka 4. krs vielä 9 kertaa = 36(40) s. Kun varren pituus on 40(43) cm,
aloita kantalapun neulominen. Siirrä 1. ja 4. puikoille
10+10 s. Neulo 1. puikon s:t 4. puikon jatkoksi oikein ja
käänny.
1. krs: (np) nosta 1. s n neulomatta (= vie puikko s:an
oikealta), neulo krs loppuun nurin.
2. krs: nosta 1. s o neulomatta (= vie puikko s:an vasemmalta), neulo krs loppuun oikein.
Toista 1.-2. krs:ia kunnes kantalapun korkeus on 20(22)
krs ja olet viimeksi neulonut op:n krs:n. Aloita kantapään kavennukset. Jaa kantalapun s:t merkkilangalla
6+8+6 s.
1. krs: (np) nosta 1. s neulomatta, kun 2. merkin edessä on 1 s, neulo 2 n yht. ja käänny.
2. krs: nosta 1. s neulomatta, kun 2. merkin edessä on 1 s, tee ylivetokavennus ja käänny.
Toista 1.-2. krs:ia kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu. Jaa loput 8 s tasan 1. ja 4. puikolle ja poimi niille vielä kantalapun sivuista 11(13) s. Neulo 1 krs sileää (neulo nostetut s:t kiertäen oikein) ja aloita seuraavalla krs:lla kavennukset terän sivuilla näin: neulo 1. puikon lopussa 2 o yht. ja tee 4. puikon alussa ylivetokavennus. Toista kavennukset joka 3. krs vielä 3 (5) kertaa = 38(42) s. Neulo viimeisen kavennuksen jälkeen 9 cm ja kavenna vielä
2 s neulomalla 1. ja 4. puikon keskellä 2 o yht. = 36(40) s. Jaa jokaiselle puikolle 9(10) s. Kun terän pituus on n.
19,5(21) cm, aloita kärjen sädekavennus. Kavenna jokaisen puikon keskellä ja lopussa 2 o yht. ja neulo kavennuskerrosten väliin 3, 2, 1 välikerrosta.
36/37: kavenna kaikilla puikoilla 1 o, 2 o yht. Pujota lanka viimeisten 8 s:n läpi.
38/39: Neulo 1 välikrs. Kavenna kaikilla puikoilla 1 o, 2 o yhteen. Pujota lanka viimeisten 8 s:n läpi. Neulo toinen
sukka samoin.
Viimeistely Päättele langat ja höyrytä valmiit sukat kostean liinan läpi.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

