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Malli:Malli: PAL229 Niina Kaakkurivaara/ Tekstiiliteollisuus Oy

KokoKoko 38/40 – 42-44

Pohkeen ympärys 31 – 35 cm

Jalkaterän pituus 25/27 – 28/30 cm

LankaLanka teetee Pallas (80% villa, 20% polyamidi, 50g/n. 130m) 150g luonnonvalkoinen (07) sekä vanha roosa

(15), vihreä (24), minttu (32), lila (31) ja vaaleanpunainen (20) 50g kutakin

TiheysTiheys 27s/ 10cm

PuikotPuikot 2,5 ja 3 mm tai käsialan mukaan.

VarsiVarsi

Luo pienemmille puikoille valkoisella (07) 80 – 88 s ja neulo 2o, 2n – joustinneuletta 2 cm. Vaihda työhön

paksummat puikot ja neulo 1 krs oikein. Kavenna pienemmässä koossa kerroksen alussa, keskellä ja

lopussa neulomalla 2 s o yhteen = 77s. Aloita kirjoneule ruutupiirroksen mukaan. Toista kuvion mallikertaa

niin monta kertaa kuin sukan varren ympäri mahtuu. Huom! Kuvion osa B – köynnös toistuu pienemmässä

koossa 3,5 kertaa. Kavenna merkityillä yksivärisillä kerroksilla piirroksen mukaan. Kun varren kuvio on

neulottu, työssä on 56 – 64s.

KantalappuKantalappu

Jätä 1. ja 2. puikon s:t odottamaan ja neulo kantapää 3. ja 4. puikon silmukoilla valkoisella langalla.

Käännä työ ja neulo nurjalta vahvistettua neuletta:

1. krs: *Nosta 1 s neulomatta, lanka työn nurjalla puolella, neulo 1 n.* Toista *_* kerros loppuun, neulo

viimeinen s aina nurin.

2. krs: Nosta 1. s neulomatta, neulo kerros oikein.

Toista 1.-2. krs:ta kunnes kantalapussa on 28-32 krs:ta

KantapohjaKantapohja

Jaa sitten seuraavalla oikean puolen krs:lla kantapään s:t kolmeen osaan suurin piirtein tasan siten, että

vasemmassa reunassa s luku on parillinen ja oikeanpuoleisessa reunassa on 1 s vähemmän kuin

vasemmanpuoleisella. Jatka vahvistettua neuletta vain keskimmäisillä silmukoilla ja kavenna reunoista

silmukat pois seuraavasti (oikealta): Neulo s:t oikein, kunnes keskellä on 1 s jäljellä. Nosta s neulomatta,

neulo seuraava s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli (=ylivetokavennus). Käännä työ, nosta 1. s

neulomatta, ja neulo vahvistettua neuletta, kunnes keskellä on jäljellä 1 s ja neulo se seuraavan s:n kanssa

nurin yhteen. Käännä työ ja jatka kavennuksia kunnes reunojen kaikki s:t on kavennettu pois.

KiilaosaKiilaosa

Poimi sitten kantalapun molemmista reunoista ½:n kantapään silmukoita vastaava määrä + 1 s 1. ja 4.

puikon sekä 2. ja 3. puikon välistä. Neulo poimitut s:t kiertäen oikein. Merkitse pohjapuolen 1. ja 4. puikon

alkuperäinen silmukkaluku silmukkamerkeillä. Tee kiilaa varten seuraavalla krs:lla 3. puikon alussa

ylivetokavennus ja neulo 4. puikon lopussa 2 o yhteen. Neulo kavennusten väliin aina yksi välikerros.

Toista kavennuksia, kunnes työssä on taas sama silmukkaluku, kuin ennen kantapäätä.

Neulo sitten ruutupiirros B, toista kuvion mallikertaa niin monta kertaa kuin kerrokselle mahtuu. Kun kuvio

on neulottu, jatka valkoisella langalla kunnes sukka ylettää pikkuvarpaan kärkeen tai kunnes pohjan pituus

on 19-21 cm.

Kärkikavennukset:Kärkikavennukset: 

Neulo 1. ja 3. puikon alussa 1 o, tee ylivetokavennus ja neulo loput s:t o. Neulo 2. ja 4. puikon s:t oikein

kunnes jäljellä on 3 s, neulo 2 s o yhteen 1 o. Neulo 3 välikerrosta, kavennuskerros, 2 välikerrosta,

kavennuskerros, 1 välikerros, kavennuskerros ja jatka sitten kavennuksia joka krs kunnes puikoilla on



jäljellä 8 s. Katkaise lanka, pujota se loppujen s:den läpi, kiristä ja päättele hyvin neulan avulla.

Neulo toinen sukka samoin mutta peilikuvana, neulo kantapää 1.ja 2. puikon silmukoilla.
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