RUUSU-SUKAT
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko 38-39 (40-41)
Jalkaterän ympärysmitta 20-23(24-26 cm)
Lanka 50 g valkoista (01), 50 g kirjavaa pinkkiä (2698)
ja 5 g kirjavaa vihreää (2696) Alize Superwash -sukkalankaa (75 % villa, 25 % polyamidi, 100 g = n. 420 m).
Puikot sukkapuikot 2,5 mm ja tarvittaessa 3 mm tai
käsialan mukaan.
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena *1 s n, 1 s
kiertäen eli takareunastaan oikein*, toista *-*.
Jättöneule Neulo suljettuna neuleena ohjeen mukaan.
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein.
Kirjoneule Neulo suljettuna neuleena ruutupiirrosten A
ja B mukaan.
Vahvistettu neule Neulo tasona ohjeen mukaan.
Tiheys 30 s ja 40 krs = 10 cm sileää neuletta.
Työohje Luo kirjavalla pinkillä ohuemmalle puikolle 68
s (= 17 s/puikko). Neulo joustinneuletta 16 krs.
Aloita jättöneule.
1. krs: Neulo valkoisella 68 o.
2. krs: Neulo punakirjavalla langalla 2 o, *nosta 1 s
neulomatta, 3 o*, toista *-* vielä 16 kertaa, nosta 1 s
neulomatta, 1 o.
3. krs: Kuten 2. krs. Toista 1.-3. krs:ia vielä 3 kertaa.
Toista sitten 1.-2. krs:ia 7 kertaa. Neulo valkoisella langalla sileää neuletta 2 krs ja lisää samalla 2 s tasaisin
välein = 70 s. Hae vihreästä langasta tummanvihreä
kohta sekä pinkistä haluamasi sävy ja aloita kirjoneule tarvittaessa paksummilla puikoilla, ruutupiirroksen A mukaan. Neulo piirroksen 1.-4. krs:t kahdella värillä ja loput kolmella. Sido kirjoneuleen pitkät lankajuoksut silmukoiden
takana kiertämällä langat toistensa ympäri. Tarkkaile myös neuloksen kireyttä ja käytä tarvittaessa puolta numeroa
isompia puikkoja.
Neulo kirjoneuleen jälkeen 7 krs sileää neuletta valkoisella. Jaa s:t uudelleen niin, että 1. ja 4. puikolle tulee 18 s.
Jätä 2. ja 3. puikon s:t odottamaan ja aloita kantalapun neulominen näin: neulo vielä 1. puikon s:oilla sileää neuletta, käänny ja aloita vahvistettu neule kirjavalla pinkillä, 1. ja 4. puikon s:oilla.
Np: Nosta 1. s neulomatta, 35 n.
Op: *Nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-* krs loppuun. Toista op:n ja np:n krs:ia. Kun olet neulonut 32(34) krs, aloita kantapohjan kavennukset.
1. krs (op): Nosta 1. s neulomatta, neulo jättöneuletta 21 s, tee ylivetokavennus (= yvk: nosta 1 s neulomatta, 1 o,
vedä nostettu s neulotun yli) ja käänny.
2. krs: Nosta 1. s neulomatta, 9 n, kavenna 2 s yht. ja käänny.
3. krs: Nosta 1. s neulomatta, neulo jättöneuletta 9 s, tee yvk ja käänny. Toista 2.-3. krs:ia kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu. Valitse teräosan koko jalkaterän ympärysmitan mukaan. Ota ympärysmitta n. 10 cm:n päässä
varpaan kärjestä. Katkaise lanka ja aloita terän neulominen valkoisella langalla näin: poimi kantalapun molemmilta
sivuilta 16(17) s + 1 s puikkojen välistä. Jaa vielä kantapohjan 11 s näille kahdelle puikolle = 77(79) s. Neulo poimitut s:t kiertäen oikein ja kavenna samalla 1. puikon alussa 2 o yht. =76(78) s. Kavenna seuraavalla krs:lla 1. puikon
lopussa 2 o yht. ja tee 4. puikon alussa yvk = 74(76) s. Toista nämä kavennukset joka 2. krs vielä 3 kertaa. Kavenna sitten joka 3. krs kunnes puikoilla on 60(70) s.
Kun olet neulonut sileää neuletta 7(8) cm, tee kirjoneuleraita piirroksen B mukaan. Neulo sitten 2 krs sileää neuletta valkoisella ja kavenna samalla jokaisen puikon lopussa 2 o yht. = 56(66) s.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Vaihda työhön kirjava lanka ja aloita sukan kärki. Neulo 6 krs sileää neuletta ja kavenna sitten isommassa koossa 1. ja 4. puikon keskellä 2 o yht = 56 (64) s. Jaa jokaiselle puikolle 14(16) s. Neulo vielä 6(8) krs sileää neuletta ja
aloita kärjen sädekavennus näin: *5(6) o, 2 o yht*, toista *-* krs loppuun.
Neulo kavennuskerrosten väliin sama määrä kerroksia, kuin on kavennusten välissä silmukoita eli 5(6), 4(5), 3(4),
2(3), 1(2) krs. Kun jäljellä on 16 s, kavenna jokaisen puikon lopussa 2 o yht. ja vedä lanka viimeisten 12 s:n läpi.
Päättele langat. Neulo toinen sukka samoin.
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

= kirjava vihreä
= valkoinen
= kirjava pinkki

