VERKKOSUKAT
Malli Lankava Oy, Jorma Saarinen
Koko 37/38 (39/40)
Lanka 100 g siniharmaata (221) Lankava Oy:n Alize
Superwash -lankaa (75 % villa, 25 % polyamidi, 100 g =
420 m).
Puikot Sukkapuikot nro 2 ja 2,5, apupuikko sekä silmukkamerkki.
Joustinneule suljettuna *1 s kiertäen eli takareunastaan o, 1 n*, toista *-*.
Sileä neule tasona Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin
Sileä neule suljettuna Neulo kokoajan oikein.
Verkkoneule suljettuna Neulo sukan varressa ohjeen
ja mallipiirroksen A mukaan. 4 s:n mallikerta toistuu 16
kertaa. Neulo sukan terässä työohjeen ja mallipiirroksen B mukaan. Aloituksen siirto 3 s vasemmalle = neulo krs:n lopussa vielä 4. puikolle 1. puikon 3 s kuten ne
ovat.
Tiheys 28 s ja 40 krs = 10 cm sileää neuletta
Työohje Luo ohuemmille puikoille joustavasti 64 s ja jaa
ne 4:lle puikolle. Merkitse krs:n 1. s. Neulo joustinneuletta 4 cm. Vaihda paksummat puikot ja aloita verkkoneule mallipiirroksen A mukaan. Neulo piirroksen 1.-2.
krs. Siirrä sitten krs:n aloitus 3 s vasemmalle eli neulo 4. puikolle vielä 1. puikon 3 s ja siirrä merkki. *Neulo 3.- 8. krs, siirrä aloitus 3 s vasemmalle ja siirrä merkki*, toista *-* kunnes varren pituus on n. 22 (24) cm ja
olet neulonut viimeksi 6. krs:n. Siirrä krs:n 3 viimeistä s
1. puikolle ja aloita kantalapun neulominen 1. ja 2. puikon s:oilla (= 35 s).
1. krs (op): 1 s kiert. o, 2 o, *nosta 1 s nurin neulomatta (lanka työn takana), 1 o*, toista *-* vielä 14 kertaa, 1
o, 1 s kiert. o, käänny.
2. krs (np): nosta 1 s neulomatta, 2 o, *1 s kiert. nurin (neulo s takareunasta n), 1 n*, toista *-* vielä 14 kertaa, 1 s
kiert. n, 3 o, käänny.
3. krs (op): nosta 1 s neulomatta, 2 o, *nosta 1 s nurin neulomatta, 1 o*, toista *-* vielä 14 kertaa, 2 o, käänny.
Toista 2.-3. krs:ia vielä 13 kertaa.
Neulo vielä 2. krs ja aloita kantapohjan kavennukset.
1. krs (op): Nosta 1 s neulomatta, 19 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 jäljellä on 21 s. Jaa seuraavalla krs:lla s:t uudelleen puikoille näin: nosta
1 s neulomatta, 10 o, laita merkki (= krs:n uusi vaihtumiskohta).
Jatka uudella puikolla (= 1. puikko).
1. krs: Neulo 10 o, poimi ja neulo kantalapun reunasta 15 s kiertäen eli takareunasta oikein ja 1 s 1. ja 2. puikon
välistä, jatka 2. ja 3. puikon s:oilla verkkoneuletta mallipiirroksen B mukaan, poimi ja neulo 4. puikolle kiert. oikein 1
s puikkojen välistä ja 15 s kantalapun reunasta ja neulo lopuksi 11 o.
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Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

2. krs: 26 o, neulo 29 s:lla verkkoneuletta, 27 o.
3. krs: Neulo oikein, kunnes 1. puikolla on 4 s, kavenna 2 o yht., 2 o, neulo 29 s verkkoneuletta, 2 o, tee yvk, neulo oikein krs loppuun.
4.-5. krs: Neulo pohjassa oikein ja päällä 29 s verkkoneuletta. Toista 3.-5. krs:ia kunnes pohjassa on 33 s. Siirrä
sitten pohjan reunimmaiset s:t päälle. Neulo tämän jälkeen pohjan 31 s:lla sileää neuletta ja päällä 1 o, 29 s verkkoneuletta, 1 o, toistamalla mallipiirroksen B 1.-6. krs:ia vielä 7 kertaa. Neulo sitten kaikilla s:lla sileää neuletta kunnes
terän pituus on n. 18,5 (20) cm. Aloita kärjen kiilakavennus.
1. krs: Neulo o, kunnes 1. puikolla on jäljellä 3 s, kavenna 2 o yht., 1 o, neulo 2. puikolla 1 o, tee yvk, neulo o, kunnes 3. puikolla on jäljellä 3 s, kavenna 2 o yht, 1 o, neulo 4. puikolla 1 o, tee yvk, neulo o krs loppuun.
2. krs: Neulo o. Toista 1.-2. krs:ia kunnes jäljellä on 34 s ja jatka 1. krs:n mukaan. Vedä lanka kahdesti viimeisten
10 s:n läpi, kiristä ja päättele lanka.
Viimeistely Päättele langat. Höyrytä kevyesti pitelemällä rautaa ilmassa sukkien päällä.
A

8. krs

3. krs
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Huom. siirrä aloitus 3. krs:lla 3 s oikealle
B

6. krs

4s
toistuu 6x

1. krs

= neulo 1 s kiertäen eli takareunastaan oikein
= 1 s nurin
= neulo 2 s ristiin: nosta 1 s apupuikolla työn eteen,
neulo 1 s kiertäen o ja apupuikon 1 s kiertäen o
= neulo 2 s ristiin: nosta 1 s apupuikolla työn eteen,
neulo 1 n ja apupuikon 1 s kiertäen o
= neulo silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein
= neulo 2 s kiertäen oikein yhteen
= ei silmukkaa
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