Ketjutikin neuleohjeet:
Villasukan perusohje
koko 38/39

Tämä sukkaohje on laadittu neulottavaksi viidellä sukkapuikolla.
(silmukat jaetaan neljälle puikolle).

Neulesanastoa ja lyhenteet:
o
n
s
krs
2o 2n
sileä neulos
*-*

oikea silmukka
nurja silmukka
silmukka
kerros
neulo kaksi oikein ja kaksi nurin (resori)
pyöröneuleessa: kaikki kerrokset oikein
toista ** välissä olevaa ohjetta

nosta oikein neulomatta 1s
silmukka siirretään neulomatta vasemmalta
puikolta oikealle, kuin neuloisit oikean
silmukan
nosta nurin neulomatta 1s
silmukka siirretään neulomatta vasemmalta
puikolta oikealle, kuin neuloisit nurjan
silmukan
nosta neuloen

(kantalapun reunassa) vie oikea puikko
kokonaisen silmukan läpi ja neulo oikein
uusi silmukka

2o yht.

kavennus: neulo 2 silmukkaa oikein yhteen
(kavennus kallistuu oikealla)
kavennus: 2s oikein takareunoista
(kavennus kallistuu vasemmalle)
kavennus: 2s nurin yhteen

2o yhtT
2n yht.
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2. krs *Nosta oikein neulomatta 1s, neulo 1o* toista *-*
koko kerros
Toista 1-2 krs. 14 kertaa. (kantalapussa on siis 28
kerrosta)

Lanka ja neuletiheys
Lanka: Nalle Garden, 75 % villa 25 % polyamidi (100 g = 260 m)
100 g kerä riittää perussukan neulomiseen. Mallisukat painavat
valmiina 75 g.
(Lankavalmistajan puikkosuositus on 3,5mm jolloin tiheys 10 cm=
22s / 32 krs)
Sukat kannattaa neuloa pienemmillä puikoilla, mitä langan
suosituksena annetaan, silloin neuloksesta tulee tiiviimpi ja sukista
tulee kestävämmät.

Kantapohja
Kantalapun silmukat jaetaan kolmella ja tasoitettaan parilliseksi
luvuksi 8s + 12s + 8s. Keskelle jää kantapohjan silmukat (tässä 12s)
ja sivuille (8s), jotka kavennetaan.

Puikot 3 mm tiheys 10 cm =27 silmukkaa
Sukan valmis mitta koossa 38/39 on 24,5 cm

Resori
Luo 56 silmukkaa ja ajaa silmukat neljälle sukkapuikolle, 14
silmukkaa kullekin. Kerroksen vaihtumiskohta on 1. ja 4. puikon
välissä.
Neulo 2o, 2n resoria suljettuna neuleena haluamasi pituus.
Mallisukassa resorin pituus on 13 cm (50 krs)

Jatka vahvennettua neulosta kuten edellä.
1. *Nosta oikein neulomatta 1s, 1o*, toista *-* kunnes
jäljellä 7 silmukkaa, neulo 2o yhtT, käännä työ
2. Nosta nurin neulomatta 1s, neulo nurin kunnes
jäljellä 7 silmukkaa. Neulo 2n yht. käännä työ.
3. *Nosta oikein neulomatta 1s, 1o*, toista *-* yhteensä
11 silmukkaa, neulo 2o yhtT, käännä työ
4. Nosta nurin neulomatta 1s, neulo nurin 10 s, neulo
2n yht. käännä työ
Toista kerroksia 3-4, kunnes kaikki reunasilmukat on
kavennettu, keskelle jää 12s

Jatka neuloen sileää neulosta noin 1 cm (4 krs)
Neulo vielä kerran keskimmäiset silmukat:
*Nosta oikein neulomatta 1s, 1o* toista *-* yhteensä
12 s

Vahvistettu kantalappu
Kantalappuun tulevat silmukat 1. ja 4. puikolta (14s +14s).
Kantalappu neulotaan edestakaisin aloittaen nurjalta.
Neulo vielä 1. puikon silmukat oikein ja käännä työ.
Aloita kantalapun neulominen:
1. krs Nosta nurin neulomatta 1s ja neulo 27 silmukkaa
nurin, käännä työ

Kiila
Nosta neuloen kantalapun reunasta 14 silmukkaa ja 1. ja 2. puikon
välistä kaksi silmukkaa, jotta puikkojen väliin ei muodostu reikää.
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Neulo sileää neulosta 2. ja 3. puikko. Nosta neuloen 3. puikon ja
kantalapun välistä 2 silmukkaa ja kantalapun reunasta 14 s. Neulo
6s oikein. Jatkossa kerroksen vaihtumiskohta on tässä, keskellä
kantapohjaa. Nyt 1. ja 4. puikolla on 6s kantapohjasta ja 16 nostettua
silmukka ja 2. 3. puikoilla 14s / puikko
Kiilakavennukset:
Neulo 1 krs oikein kaikilla silmukoilla.
1. kavennus kerros: neulo 1. puikon s:t oikein, kunnes 2s
jäljellä, 2o yht. Neulo 2. ja 3. puikot oikein. 4. puikon
alussa 2o yhtT ja neulo oikein kerros loppuun
Neulo 1 välikerros kaventamatta
2. kavennus kerros: kavenna kuten edellä
Neulo 2 välikerrosta
3. kavennus kerros: kavenna kuten edellä
Neulo 3. välikerrosta
4. kavennus kerros: kavenna kuten edellä
Neulo 4. välikerrosta

3. puikko kuten 1. puikko (kavennus puikon lopussa)
4. puikko kuten 2. puikko (kavennus puikon alussa)
Neulo 1 välikerros = kaikki silmukat oikein
Toista kavennuksia ja välikerroksia yhteensä 7 kertaa (jokaisella
puikolla jäljellä 7 silmukkaa)
Tee jatkossa kavennukset joka kerta ilman välikerroksia, kunnes
jäljellä on enää 2 silmukkaa puikolla. Katkaise lanka, pujota lanka
silmukoiden läpi ja pudota puikolta.
Päättele langat pujottelemalla nurjalle puolelle. Neulo toinen sukka
samalla tavalla. Höyrytä sukat ja laita jalkaan.

Jatka kavennuksia kunnes 1. ja 4. puikoilla on 14 silmukka, neulo
kavennusten väliin aina 4 välikerrosta.
Jatka kavennusten jälkeen sileää neulosta, kunnes sukan pituus on
19, 5 cm kantapää mukaan lukien. (sukka peittää pikkuvarpaan)

Kärkikavennus
Nauhakavennus tehdään kaventamalla 1. ja 3. puikon lopussa ja 2.
ja 4. puikon alussa.
Kavennus kerros:
1. puikko: neulo oikein kunnes puikolla 3 silmukkaa jäljellä.
Neulo 2o yht. 1o
2. puikko: 1o, 2o yhtT, neulo puikon loput silmukat oikein
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