LASTEN ELÄINSUKAT
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko 24/25 (26/27)28/29(30/31)
Sukan mitat Jalkaterän koko pituus ja terän ympärysmitta 16(17)18(19) cm
Lanka 50 g turkoosia (6733) tai fuksiaa (4517), 20 g
vaaleanvihreää (8240) tai vaaleanpunaista (4402), 20 g
vihreää (8245) tai harmaata (1055) Lankava Ulla-sukkalankaa (75 % villa, 25 % polyamidi, 100 g = n. 200 m).
Lisäksi n. 1,5 m ohuempaa mustaa ja valkoista lankaa
sammakon silmiä varten.
Puikot sukkapuikot 3,5 mm tai käsialan mukaan.
Virkkuukoukku 1,75 tai ohuemman langan ja käsialan
mukaan.
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena *1 n, 1 s kiertäen eli takareunastaan oikein*, toista *-*.
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena kokoajan oikein.
Neulo tasona op:lla oikein ja nurjalla nurin. Nosta krs:n
1. s aina neulomatta puikolle.
Tiheys 20 s ja 27 krs = 10 cm sileää neuletta.
Työohje Luo turkoosilla (syklaamilla) langalla 32(34)36(38) s ja jaa ne neljälle puikolle = 8+8+8+8 (8+9+8+9)
9+9+9+9 (9+10+9+10) s. Neulo joustinneuletta 8(8)9(10) cm. Jätä 2. ja 3. puikon s:t odottamaan ja aloita kantalappu. Neulo ensin 1. puikon s:t oikein ja käänny. Jatka sileää neuletta tasona ja neulo 1. ja 4. puikon s:t samalle puikolle. Kun olet neulonut 15(15)17(17) krs, aloita kantapohjan kavennukset. Huom. Tarkista vielä, että neulomatta
nostettuja reunasilmukoita on 8(8)9(9).
1. krs (op): Nosta 1. s neulomatta, 9(9)10(11) o, kavenna 2 s kiertäen o yht. ja käänny. Huom. Tee 2 s kiert. o yhteen aina näin: Käännä vasemman puikon s:n takareuna eteen (= vie puikko etukautta s:n läpi ja siirrä se takaisin
vasemmalle puikolle). 2. krs: Nosta 1. s, 3(3)4(4) n, kavenna 2 n yht. ja käänny. 3. krs: Nosta 1. s, 3(3)4(4) o, kavenna 2 s kiert. o yht. ja käänny. Toista 2.-3. krs:ia kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu. Jätä lanka odottamaan. Poimi kantalapun molemmista reunoista 8(8)9(9) s ja jaa lisäksi kantapohjan 5(5)6(6) s näille kahdelle puikolle eli 1. puikolle 2(2)3(3) s ja loput 4. puikolle. Kerroksen vaihtumiskohta on nyt kantapohjan keskellä. Neulo
vaaleanvihreällä (vaaleanpunaisella) 1 krs sileää neuletta ja poimitut s:t kiertäen oikein. Kavenna seuraavalla krs:lla
1. puikon lopussa 2 o yht. ja 4. puikon alussa 2 s kiertäen o yht. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs kunnes puikoilla on taas 32(34)36(38) s ja sama silmukkajako kuin alussa. Jatka sileää neuletta ja raidoita samalla näin: *3 krs
vaaleanvihreä (vaaleanpunainen), 3 krs turkoosi (syklaami)*, toista *-* kunnes terässä on 7(7)8(8) raitaa. Katkaise
langat ja aloita sukan kärki tummanvihreällä (harmaalla). Neulo 1(2)1(1) krs oikein ja aloita sitten kärjen kavennukset terän molemmilla sivuilla.
Koot 24/25 ja 28/29: Kavenna 1. ja 3. puikon lopussa on 2 o yht. ja 2. ja 4. puikon alussa 2 s kiert. o yht., neulo 2
välikerrosta. Kavenna sitten 2(1) kertaa joka 2. krs. Kavenna lopuksi kaikilla kerroksilla ja vedä lanka viimeisten 8
s:n läpi.
Koot 26/27 ja 30/31: Kavenna 2. ja 4. puikon alussa 2 s kiert. o yht., ja neulo 2 välikerrosta = 9 s/puikko. *Kavenna
1. ja 3. puikon lopussa on 2 o yht. ja 2. ja 4. puikon alussa 2 s kiert. o yht. ja neulo 1 välikerros*, toista *-* vielä 2(1)
kertaa. Kavenna lopuksi kaikilla kerroksilla ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi. Tee toinen sukka samoin ja päättele
langat.
Hiiren korvat: Ohenna harmaa lanka näin: avaa langan pää ja vedä yksi neljästä säikeestä pois. Tee sormen ympärille rengas. 1. krs: Virkkaa renkaaseen 1 kjs ja 6 ks, käänny. 2. krs: 1 kjs + 1 ks samaan s:aan, 2 puolip samaan s:aan, 2 p kahteen seuraavaan s:aan, 2 puolip seuraavaan s:aan, 2 ks viimeiseen s:aan. Katkaise lanka.
Sammakon silmät: Tee mustalla ohuemmalla langalla sormen ympärille rengas. 1. krs: Virkkaa renkaaseen 1 kjs
ja 7 ks. Katkaise lanka ja sulje krs silmukkaa jäljitellen. 2. krs: Ota valkoinen ohut lanka ja aloita mistä tahansa silmukasta näin: virkkaa 1 kjs ja 1 ks samaan s:aan, virkkaa 2 ks jokaiseen s:aan. Katkaise lanka ja päätä se kuten
edellä. Ota vihreää ohennettua lankaa ja virkkaa edellisten s:oiden takareunoista näin: 1 kjs, 6 ps, *2 ks samaan
s:aan, 1 ks*, toista *-* krs loppuun. Päätä lanka kuten edellä.
Viimeistely Ompele hiiren korvat ja sammakon silmät ompelulangoilla kärjen yläreunaan. Kirjo haluamillasi pistoilla
sammakon suu sekä hiiren silmät ja kuono.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

