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KIRJAVAT SUKAT

KOKO: Naisten M

LANKA: Wendy Roam Fusion,
väri metsänkirjava 2027

MENEKKI: 78g

PUIKOT: Sukkapuikot 3 tai käsialan mukaan

MALLINEULEET:

Joustinneule suljettuna neuleena: 2o 2n
Varren pintaneule: neulo 6o, 1n

Tiheys: 24 s sileää neuletta=10cm

OHJE
Sukan varsi:
Luo 56 s puikolle nro 3, jaa silmukat neljälle 
puikolle, 14 silmukkaa per puikko.
Neulo joustinneuletta 14 kerrosta. Tämän 
jälkeen vaihda pintaneuleeseen 6o 1n, ja jatka 
näin kaikkiaan 72 krs tai noin 16 cm. 

Kantalappu:
Aloita kantalappu neulomalla 1. puikon silmukat 
4. puikolle. Kantalappu neulotaan 26:lla 
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silmukalla, joten siirrä 4. puikon ensimmäinen 
oikea silmukka 3. puikon loppuun ja 1. puikon 
viimeinen nurja silmukka 2. puikon alkuun. Jätä 
sitten toisen ja kolmannen puikon silmukat 
odottamaan. 

Käännä työ, nosta ensimmäinen silmukka 
neulomatta ja neulo muut silmukat nurin. Käännä 
työ, *nosta ensimmäinen silmukka neulomatta, 
neulo 1 silmukka oikein*, toista tätä *-* 
kerroksen loppuun. Toista näitä kahta kerrosta 
yhteensä 13 kertaa eli 26 kerrosta. 

Neulo vielä nurjan puolen kerros ja aloita 
kantapohjan kavennukset: jatka samaa 
vahvennettua neuletta kuin aiemmin. Neulo työn 
oikeasta reunasta kunnes toisessa reunassa 
on jäljellä 9 silmukkaa. Tee ylivetokavennus 
(nosta 1 silmukka oikein neulomatta, neulo 
1 silmukka oikein ja vedä nostettu silmukka 
neulotun yli) ja käännä työ. Nosta ensimmäinen 
silmukka neulomatta, neulo 8 silmukkaa nurin ja 
neulo kaksi seuraavaa silmukkaa nurin yhteen, 
käännä työ. Nosta ensimmäinen silmukka 
neulomatta, neulo kunnes on jäljellä 8 silmukkaa, 
tee ylivetokavennus. Jatka näin edelleen: 
sivusilmukat vähenevät ja keskiryhmässä pysyy 
10 silmukkaa. Kun sivusilmukat loppuvat, jaa 
kantalapun silmukat kahdelle puikolle, viisi 
kullekin.

Jalkaosa:
Poimi vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta 
reunasta 16 silmukkaa ja neulo ne kiertäen 
oikein 1. puikolle. Jatka 2. ja 3. puikon silmukoilla 
aiemmin neulomaasi varren pintaneuletta. (Kuten 
huomaat, 2. puikon ensimmäinen silmukka on nyt 

n, ja 3. puikon viimeinen silmukka o.) Poimi myös 
kantalapun oikeasta reunasta 16 silmukkaa ja 
neulo ne kiertäen oikein 4. puikolle. Työssä on 
nyt 72 silmukkaa. Tästä eteenpäin puikoilla 1 ja 4 
neulotaan ainaoikein -neuletta ja puikoilla 2 ja 3 
varren pintaneuletta. 

Aloita kiilakavennukset: neulo 1. puikon lopussa 
2 viimeistä silmukkaa 
oikein yhteen ja tee 4. puikon alussa kahdella 
ensimmäisellä silmukalla ylivetokavennus. 
Toista kavennukset joka toinen kerros yhteensä 
kahdeksan kertaa. Puikoilla 1 ja 4 on nyt 13 
silmukkaa ja puikoilla 2 ja 3 on 15 silmukkaa. 
Siirrä puikon 2 ensimmäinen silmukka (n) puikolle 
1 ja puikon 3 viimeinen silmukka (o) puikolle 4. 
Jokaisella puikolla on taas 14 silmukkaa.

Jatka jalkaosan neulomista näillä silmukoilla 
kunnes sukka peittää niukasti pikkuvarpaan. 
Aloita sitten kärkikavennukset.

Kärkikavennukset:
Sukan kärjessä neulotaan ainaoikein -neuletta 
kaikilla puikoilla. 

Neulo 1. ja 3. puikon lopussa 2 s oikein yhteen 
ja niiden perään 1 s oikein. Neulo 2. ja 4. puikon 
alussa 1 s oikein ja ylivetokavennus. Tee 
nämä kavennukset joka toinen kerros kunnes 
kullakin puikolla on jäljellä 7 s. Tee sen jälkeen 
kavennukset joka kerroksella. Kun työssä on 
jäljellä 8 silmukkaa, katkaise lanka ja vedä se 
jäljellä olevien silmukoiden läpi. Päättele hyvin.      
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