VAAPUKKA-SUKAT
Malli Lankava, Silja Palviainen
Koko 38-39
Lanka 90 g vaaleanpunaista (4402) ja 50 g ruskeaa
(3161) Ulla-sukkalankaa (75 % villa, 25 % polyamidi,
100 g = n. 200 m).
Puikot sukkapuikot 3,5 mm tai käsialan mukaan.
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena *1 s kiertäen
eli takareunastaan oikein, 1 n*, toista *-*.
Pintaneule Neulo suljettuna neuleena. 1. krs: Oikein.
2. krs: *3 o, kavenna 3 s kiertäen eli takareunoistaan o
yht. ja jätä s:t puikolle, tee lk (= langankierto), kavenna
samat s:t uudelleen 3 s kiertäen o yht. ja vapauta nämä
3 s vasta nyt oikealle puikolle*, toista *-*. 3. krs: Oikein.
Huom. neulo pintaneule tarvittaessa puolta numeroa
paksummilla puikoilla. Toista 1.-4. krs:ia. 4. krs: *Kavenna 3 s kiertäen eli takareunoistaan oikein yhteen ja
jätä s puikolle, tee lk ja kavenna uudelleen 3 s kiertäen
o yht., vapauta s:t oikealle puikolle, 3 o*, toista *-*.
Sileä neule Neulo tasona op:lla oikein ja np:lla nurin.
Nosta kerrosten 1. s aina neulomatta puikolle. Neulo
suljettuna neuleena kokoajan oikein.
Tiheys 20 s ja 27 krs = 10 cm sileää neuletta
Työohje Luo ruskealla langalla 48 s jaa ne neljälle puikolle. Neulo joustinneuletta 15 krs ja katkaise lanka.
Neulo vaaleanpunaisella langalla 1 krs oikein ja lisää
samalla 6 s tasaisin välein = 54 s. Jaa sitten 1. ja 3. puikolle 12 s mutta 2. ja 4. puikolle 15 s. Neulo pintaneuletta 32 krs ja katkaise lanka. Jätä 2. ja 3. puikon s:t
odottamaan ja aloita kantalapun neulominen ruskealla
langalla. Neulo ensin 4. ja 1. puikon s:t oikein ja käänny. Neulo sileää neuletta tasona yht. 18 krs.
Aloita sitten kantapohjan kavennukset.
1. krs (op): Nosta 1. s neulomatta, 6 o, kavenna 2 o yhteen, 9 o, tee yvk (= ylivetokavennus: nosta 1. s neulomatta,
1 o ja vedä nostettu s neulotun yli.), käänny.
2. krs: Nosta 1. s neulomatta, 9 n, 2 n yhteen ja käänny.
3. krs: Nosta 1. s neulomatta, 9 o, tee yvk, käänny. Toista 2.-3. krs:ia kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu. Katkaise ruskea lanka ja jatka vaaleanpunaisella. Aloita sukan vasemmalta puolelta kantalapun yläreunasta ja
merkitse tämä kulma kerroksen vaihtumiskohdaksi. Poimi sitten kantalapun reunasta 11 s ja neulo ne oikein, neulo kantapojan silmukoista 5 s tälle samalle puikolle ja 6 s seuraavalle, poimi kantalapun toisesta reunasta 10 s ja
neulo ne oikein, jatka terän päällä pintaneuletta. Jatka pohjassa sileää neuletta ja terän päällä pintaneuletta. Neulo 2 krs ja aloita sitten kavennukset terän sivuilla näin: Tee 1. puikon alussa yvk ja neulo puikko loppuun, neulo kunnes 2. puikolla on 2 s ja kavenna ne 2 o yhteen. Toista tällaiset kavennukset terän sivuilla joka 2. krs kunnes kaikilla puikoilla on taas 12 s.
Kun olet neulonut 35 krs tai kunnes teräosan pituus on 19 cm ja olet neulonut viimeksi pintaneuleen 2. tai 4. krs:n,
aloita kärkikavennukset näin: neulo pohjan s:t oikein ja terän päällä näin: *1 o, kavenna 2 o yhteen, 3 o*, toista *-*
vielä 4 kertaa, 1 o, 2 o yhteen, Katkaise lanka. Siirrä nyt kerrosmerkki pohjan keskelle ja jatka ruskealla langalla.
Neulo ensin sileää neuletta 2 krs ja aloita sitten kärjen sädekavennus.
1. krs: *4 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun. 2.- 5. krs: Oikein.
6. krs: *3 o, 2 o yhteen*, toista *-*. 7.- 9. krs: Oikein.
10. krs: * 2 o, 2 o yhteen*, toista *-*. 11.- 12. krs: Oikein.
13. krs: *1 o, 2 o yhteen*, toista *-*. 14. krs: Oikein.
15. krs: Kavenna kaikilla s:oilla 2 o yhteen, vedä lanka loppujen s:oiden läpi ja päättele lanka nurjalle.
Neulo toinen sukka samoin.
Viimeistely Päättele langat.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

