PIKKUPALMIKKOSUKAT
Malli Lankava Oy, Jorma Saarinen
Koko 37/38 (39/40)
Lanka 100 g roosaa (120-03) Himalaya Socks Bamboo
-lankaa (50 % merinovilla, 25 % bambu, 25 % polyamidi, 100 g = 420 m).
Puikot sukkapuikot 2,5 ja 2,75 mm sekä 2 silmukkamerkkiä.
Joustinneule Neulo koko ajan 2 o, 1 n.
Palmikkoneule: Neulo suljettuna neuleena. 1. krs:*
neulo 2 s ristiin (= neulo kahdesta silmukasta ensin
2. s etukautta o, sitten 1. s o ja vapauta molemmat s:t
oikealle puikolle), 1 n*, toista *-*. 2.-5. krs: *2 o, 1 n*,
toista *-*. Toista 1.-5. krs:ia.
Sileä neule Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin. Neulo suljettuna neuleena ohjeen mukaan.
Tiheys 28 s ja 37 krs = 10 cm sileää neuletta.
Työohje Luo pienemmille puikoille joustavasti 63 s.
Jaa s:t 4 puikolle (18 +15+15+15 s) ja merkitse krs:n
1. s. Neulo joustinta n. 3 cm. Vaihda isommat puikot ja
neulo vielä 1 krs joustinta. Neulo palmikkoneuletta 18
(20) cm. Kavenna seuraavalla krs:lla 3 s näin: *2 o yht.,
1 n, neulo 12 s:lla palmikkoa*, toista *-* vielä kerran,
2 o yht., 1 n, neulo 30 s:lla palmikkoa = 60 s. Neulo
jatkossa kavennetut s:t oikein ja muilla s:lla palmikkoa.
Kun varren pituus on n. 24(26) cm ja olet neulonut viimeksi 3. krs:n, siirrä krs:n viimeinen s 1. puikolle. Aloita
kantalapun neulominen 1. ja 2. puikon 31 s:lla. 1. krs
(op): 3 o, *nosta 1 n neulomatta (lanka työn takana),
1 o*, toista *-* vielä 12 kertaa, 2 o, käänny. 2. krs (np): Nosta 1 s neulomatta, 2 o, 25 n, 3 o, käänny. 3. krs: nosta
1 s neulomatta 2 o, *nosta 1 n neulomatta, 1 o*, toista *-* vielä 12 kertaa, 2 o, käänny. Toista 2.-3. krs:ia vielä 14
kertaa. Neulo vielä 2. krs ja aloita sitten kantapohjan kavennukset. 1. krs (op): Nosta 1 s neulomatta, 17 o, tee
yvk (= ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), 1 o, käänny. 2. krs (np): Nosta 1
s neulomatta, 6 n, kavenna 2 n yht., 1 n, käänny. 3. krs (op): Nosta 1 s neulomatta, neulo oikein kunnes jäljellä on
1 s ennen edellistä kääntymiskohtaa, tee yvk, 1 o, käänny. 4. krs (np): Nosta 1 s neulomatta, neulo nurin kunnes
jäljellä on 1 s ennen edellistä kääntymiskohtaa, kavenna 2 n yht., 1 n, käänny. Toista 3.-4. krs:ia kunnes kantapohjassa on jäljellä 19 s. Poimi ja neulo s:t seuraavalla krs:lla ja jaa ne samalla uudelleen puikoille näin: Nosta 1 s neulomatta, neulo 9 o. Jatka uudella puikolla (= 1. puikko). 1. krs: 9 o, poimi ja neulo 1. puikolle kantalapun reunasta
15 s kiertäen eli takareunastaan oikein ja 1. ja 2. puikon välistä 1 s kiert. nurin, jatka 2. ja 3. puikon 29 s:lla palmikkoa, poimi ja neulo 4. puikolle ensin puikkojen välistä 1 s kiert. n, sitten kantalapun reunasta 15 s kiert. o ja lopuksi
vielä 10 o. Krs:n vaihtumiskohta on nyt kantapohjan keskellä. 2. krs: 24 o, 1 n, neulo 29 s:lla palmikkoa, 1 n, 25 o.
Siirrä pohjan nurjat s:t päällisosan puikoille ja aloita pohjan kiilakavennukset. 1. krs: 9 o, kavenna 2 o yht. ja laita
1. silmukkamerkki kavennuskohdan merkiksi, 13 o, jatka palmikkoa 31 s:lla, 13 o, laita 2. silmukkamerkki, tee yvk,
10 o. 2.-3. krs: Neulo pohjan s:oilla sileää neuletta ja 31 s:lla palmikkoneuletta. 4. krs: Neulo oikein kunnes 1. merkin edessä on 2 s, kavenna 2 o yht., neulo 13 o, 31 s:lla palmikkoa, 13 o, tee yvk ja neulo oikein krs loppuun. Toista
2.-4. krs:ia, kunnes pohjassa on 31 s. Jatka sileää- ja palmikkoneuletta kunnes terän pituus on n. 18,5 (20) cm.
Aloita kärjen kiilakavennus. 1. krs: Neulo sileää neuletta kunnes 1. puikolla on 3 s, kavenna 2 o yht, 1 o, 1 n, tee
yvk, neulo palmikkoa kunnes puikolla on 3 s, kavenna 2 o yht, 1 n, 1 o, tee yvk ja neulo sileää neuletta krs loppuun.
2. krs: Neulo pohjassa sileää neuletta ja terän päällä palmikkoa. Toista 1.-2. krs:ia kunnes jäljellä on 34 s ja jatka
sitten toistamalla 1. krs:sta. Vedä lanka kahdesti viimeisten 10 s:n läpi. Kiristä ja päättele lanka.
Viimeistely Päättele langat. Höyrytä kevyesti pitelemällä rautaa ilmassa sukkien päällä.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

