
Tuotekoodi: PAL212

teetee Pallasteetee Pallas



Kanervikko sukatKanervikko sukat

Malli: Malli: Piia Maria Pekkanen 

Koko:Koko: 37/39-40/43, pohkeen ympärys 28-31 cm, varren pituus 34-34 cm

Langanmenekki: Langanmenekki: teetee Pallas, kanervanpunainen (15) 100 g, vaaleanpunainen

(20) 50 g, harmaa (10) 100 g (50 g/130 m, 80% villa, 20% polyamidi)

Puikot:Puikot: sukkapuikot nro 3 ja 3,5 tai käsialan mukaan 

Tiheys:Tiheys: 26 s= 10 cm sileää oikeaa pienemmillä puikoilla sekä 10 cm

kirjoneuletta suuremmilla puikoilla 

Mallineuleet:Mallineuleet: joustin: 2 o 2 n, kirjoneule: ruutupiirrosten mukaan, sileä oikea

suljettuna neuleena: neulo kaikki kerrokset oikein, vahvennettu neule: 1. krs:

nosta 1. s neulomatta ja neulo loput s:t nurin. 2. krs: *nosta 1 s neulomatta, 1

o*, toista *-* kunnes jäljellä on 1 s, 1 o.

VarsiVarsi

Luo pienemmille puikoille vaaleanpunaisella 72-80 s, ja jaa s:t 4 sukkapuikolle, 18-20 s kullekin. Neulo

suljettuna neuleena 3 cm 2 o 2 n joustinta. Vaihda suurempiin puikkoihin ja neulo kirjoneulekuvion krs:t 1-

12 ruutupiirroksen mukaan. Kavenna 13. krs.n aikana 4 s neulomalla jokaisen puikon lopussa 2 o yht. =68-

76 s. Neulo kirjoneulekuvion krs:t 14-23 ruutupiirroksen mukaan. Kavenna 24. krs:n aikana 4 s neulomalla

jokaisen puikon lopussa 2 o yht. =64-72 s. Neulo kirjoneulekuvion krs:t 25-39 ruutupiirroksen mukaan.

Kavenna 39. krs:n aikana 4-7 s neulomalla jokaisen puikon lopussa 2 o yht ja kavenna suuremmassa

koossa myös 1., 2. 3. puikon alussa 1 s neulomalla 2 o yht. =60-65 s. Neulo kirjoneulekuvion krs:t 40-64

ruutupiirroksen mukaan. Kavenna 65. krs:n aikana 4-5 s neulomalla jokaisen puikon lopussa 2 o yht ja

kavenna suuremmassa koossa myös 4. puikon alussa 1 s neulomalla 2 o yht. =56-60 s.  Jatka vielä

kirjoneulekuvion krs:t 66-86 ruutupiirroksen mukaan. Suuremmassa koossa viimeinen kuvio krs:n lopussa

ei mahdu kokonaan, neulo puolikas kuvio näiden 4 s:n matkalta. Puolikas kuvio sijoittuu nilkassa jalan

sisäsyrjälle. Piirroksessa kavennukset ovat nuolen osoittamilla krs:lla.

KantapääKantapää

Vaihda pienempiin puikkoihin. Neulo harmaalla I puikon s:t oikein, kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yht. Siirrä

oikein neuloen II puikon s:t samalle puikolle. =27-29 s. Neulo 27-29 kerrosta vahvennettua neuletta ja jaa

sitten s:t 3 puikolle: 9 s -9s -9 s ja suuremmassa koossa 10 s-9 s-10 s. Jatka samaa vahvennettua neuletta

ja kavenna nyt 2. puikon viimeinen s yhteen 3. puikon ensimmäisen s:n kanssa ylivetokavennuksella.

Käänny ja nosta 1. s neulomatta. Neulo vahvennettua neuletta, kunnes 2. puikolla on 1 s jäljellä, neulo 2 n

yht 1. puikon ensimmäisen s:n kanssa. Käänny ja nosta 1. s neulomatta. Toista kavennuksia aina

samoissa kohdissa siten, että sivuissa silmukkaluku vähenee ja keskellä silmukkaluku pysyy samana. Kun

kaikki sivujen s:t ovat kaventuneet pois, jaa 2. puikon s:t 2 osaan: 5 s- 4 s ja suuremmassa koossa 6 s- 5 s.

Vaihda lanka kanervanpunaiseen. Poimi 5-6 s:n jatkoksi kantalapun reunasta oikein neuloen 14-15 s + 1 s

puikkojen välistä. Ota III ja IV puikko takaisin työhön ja neulo sileää oikeaa kantapäähän saakka. Poimi

puikkojen välistä 1 s sekä oikein neuloen 14-15 s kantalapun toisesta reunasta, jatka vielä oikein neuloen

kantalapun 4-5 s. 

KiilakavennuksetKiilakavennukset

Neulo sileää oikeaa kanervanpunaisella ja kavenna samalla II puikon lopussa viimeiset 2 s oikein yht ja tee

I puikon alussa ylivetokavennus. Toista kavennuksia joka 2. krs, kunnes I ja II puikoilla on jälleen 14-15 s.

Vinkki: Jos sinulla on leveät pohkeet, mutta kapea jalkaterä, tee kiilakavennukset vielä 2 kertaa. =56 s. Näin

terässä saa kuvion jatkumaan täydellisesti.

TeräTerä

Neulo sileää oikeaa, kunnes pohjan pituus on 11-12 cm. Vaihda suurempiin puikkoihin. Neulo



kirjoneulekuvio ruutupiirroksen nro 2 mukaan. Suuremmassa koossa viimeinen kuvio krs:n lopussa ei

mahdu kokonaan, neulo puolikas kuvio näiden 4 s:n matkalta. Puolikas kuvio sijoittuu terässä jalan

sisäsyrjälle. Vaihda pienempiin puikkoihin. Jatka vielä sileää oikeaa vaaleanpunaisella, kunnes

pikkuvarpaan kärki on peittynyt. 

KärkikavennuksetKärkikavennukset

Neulo kärkikavennukset nauhakavennuksina. Neulo I ja III puikon alussa 1 o, ylivetokavennus sekä II ja IV

puikon lopussa 2 o yht, 1 o. =52-56 s. Neulo 4 välikerrosta ja toista sitten kavennukset samoissa kohdissa.

=48-52 s. Neulo 3 välikerrosta ja toista taas kavennukset samoissa kohdissa. =44-48 s. Toista vielä

kavennukset joka 2. krs yht 3 kertaa. =32-36 s. Toista nyt kavennukset joka krs, kunnes jäljellä on 8 s.

Katkaise lanka ja pujota se parsinneulan avulla loppujen s:n läpi, kiristä ja päätä hyvin.



    

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