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Balleriina-tossukatBalleriina-tossukat

MalliMalli: Outi Markkanen

Koko: Koko: 34-36,38-40, 42-44. Jalkapohjan pituus 22-25-28cm

Tarkista jalkapohjan pituus annettuihin mittoihin. Voit lisätä tai

vähentää pituutta jalkaterän kohdassa suoraan neulottavilla osuuksilla.

LanganmenekkiLanganmenekki: teetee Pallas, punainen (25), 100g-100g-150g,

(50 g / 130 m, 80% villa superwash, 20% polyamidi) 

Puikot:Puikot: sukkapuikot 3 ½ 

Virkkuukoukku:Virkkuukoukku: 3½

Mallineuleet:Mallineuleet: Sileä oikea neulos

Muuta:Muuta: 8 koristeellista nappia

Sukka neulotaan kärjestä aloittaen.

Aloitus:Aloitus:

Ota kaksi sukkapuikkoa ja kieputa lanka kahdeksikkona puikkojen ympärille, kunnes molemmilla puikoilla

on 6 langankieputusta.

Ota kolmas puikko ja neulo ensimmäinen krs viimeisimmän kieputuksen vastakkaiselta puikolta.

Neulo vielä toisenkin puikon langankieputukset silmukoiksi.

Jaa silmukat 4:lle puikolle. (3s puikollaan)

Kärjen lisäykset:Kärjen lisäykset:

1.krs: 1. ja 3. puikko, neulo 2s, tee langankierto, neulo 1s.

2. ja 4.puikko , neulo 1s, tee langankierto, neulo 2s.

2.krs: 1. ja 3. puikko, neulo 2s, tee langankierto, neulo edellisen kerroksen langankierto silmukan

takareunasta (ei jää reikää), neulo 1s.

2. ja 4.puikko , neulo 1s, neulo edellisen kerroksen langankierto silmukan takareunasta, tee langankierto,

neulo 2s.

Jatka lisäyksiä, kunnes jokaisella puikolla on 9-10-11s.

Tee lisäykset vielä 3x joka 2.krs. (jokaisella puikolla 12-13-14s).

JalkateräJalkaterä

Neulo viimeisimmän lisäyksen jälkeen suoraa 6-7-8cm.

Päättele 1.puikon 3 viimeistä ja 2.puikon 3 ensimmäistä silmukkaa.

Jatka neulomista edestakaisneuleena. Voit vaihtaa sukkapuikot pyöröpuikkoihin.

Kavenna vielä molemmissa reunoissa 4x1s joka 2.krs. =34-38-42s.

Neulo suoraa 1.5-2-2.5cm. Lisää kappaleen molemmissa reunoissa 2x1s joka 3.krs. =38-42-46s. Neulo

vielä 2krs.

KantapääKantapää

Neulo lyhennettyjä kerroksia seuraavasti:

Neulo oikealta puolelta, kunnes puikolla on jäljellä 7-8-9s. Käänny.

Ota 1.s puikolle nurin neulomatta (puikolla silmukka+langankierto), neulo kunnes puikolla on jäljellä 7-8-9s.

Käänny. 

Ota 1.s puikolle nurin neulomatta, neulo kunnes puikolla on jäljellä 8-9-10s. Käänny.

Ota 1.s puikolle nurin neulomatta, neulo kunnes puikolla on jäljellä 8-9-10s. Käänny. 

Toista edellisiä, lyhentämällä kerroksia, kunnes molemmin puolin on 7-8-9s joissa on s+langankierto.



Viimeisimmän kääntymisen jälkeen, neulo puikko loppuun. Neulo vielä 1krs.

Aloita pidennetyt kerrokset seuraavasti:

Neulo kunnes puikolla on jäljellä 12-14-16s. Käänny.

Ota 1.s puikolle nurin neulomatta, neulo kunnes puikolla on jäljellä 12-14-16s. Käänny.

Ota 1.s puikolle nurin neulomatta, neulo kunnes puikolla on jäljellä 11-13-15s. Käänny.

Ota 1.s puikolle nurin neulomatta, neulo kunnes puikolla on jäljellä 11-13-15s. Käänny.

Toista edellisiä, pidentämällä kerroksia, kunnes molemmin puolin on 7-8-9s jäljellä.

Neulo suoraa 3-3,5-4cm.

Neulo toinen sukka samoin.

NilkkaosatNilkkaosat

Oikea sukka:

Virkkaa 1krs rapuvirkkausta jalan päälle tulevan aukon ympäri. Virkkaa loppuun vielä 11-13-15 kjs.

Katkaise lanka.

1.krs Virkkaa sukan suuhun 30-32-34 ks ja 1 ks jokaiseen kjs:aan.

2.krs 3kjs, jätä 1s väliin, 1p seuraavaan s:aan, 1kjs, 1p samaan edellisen p:n kanssa, jätä 1s väliin, *1p

seuraavaan s:aan, 1kjs, 1p samaan edellisen p:n kanssa,  jätä 1s väliin* Toista *-* krs loppuun, viimeiseen

silmukkaan 1p.

3.krs 3kjs, *1p edellisen kerroksen pylväsparin väliin, 1kjs, 1p samaan edellisen p:n kanssa*, toista *-* krs

loppuun, viimeiseen silmukkaan 1p.

4. ja 5.krs kuten 3.krs.

Virkkaa lopuksi 1krs rapuvirkkausta virkatun nilkkaosan ympäri.

Vasen sukka:

Virkkaa 11-13-15 kjs, virkkaa saman tien 1krs rapuvirkkausta jalan päälle tulevan aukon ympäri. Katkaise

lanka.

1.krs Virkkaa 1 ks jokaiseen kjs:aan ja sukan suuhun 32 ks.

Jatka kuten oikeassa sukassa.

Kukka:Kukka:

Virkkaa 5kjs, yhdistä renkaaksi ps:lla.

3 kjs, 1p renkaaseen, 3kjs,yhdistä ps:lla renkaaseen = kukan terälehti.

Virkkaa vielä 4 terälehteä.

Ompele kukat sukkaan, ompele napit kukan keskustaksi.

Ompele 3 nappia nilkkaosaan.

Rapuvirkkaus:Rapuvirkkaus:

Rapuvirkkaus on kiinteä silmukka, joka virkataan takaperin työn oikealta puolelta, vasemmalta oikealle.

(oikeakätisesti, vasenkätisellä päinvastoini)

Koukkaa lanka koukulla olevan silmukan oikealta puolelta edellisen kerroksen silmukan alta työn eteen.

Koukulla on nyt 2s. Ota lanka koukulle ja vedä 2s läpi =1 rapusilmukka.



Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty. Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty. 
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