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VALEPALMIKKOSUKKA

KENGÄN KOKO: 38

LANKA: Lang Yarns Touring (50g = 100m), väri 

siniraita (157) 

MENEKKI: 95 g, n. 190 m

PUIKOT:  sukkapuikot nro 3,5

MALLINEULEET:
Sileä neule suljettuna neuleena: Neulo kaikki 
kerrokset oikein

Tiheys: 20 s sileää neuletta=10 cm

OHJE:

VARSI:

Luo 48 silmukkaa ja jaa silmukat sukkapuikoille, 
12 s kullekin. 

Neulo valepalmikkoa suljettuna neuleena 
seuraavasti : *Neulo 3o 3n kolme kerrosta. Joka 
4. krs nosta oikeiden silmukoiden ensimmäinen 
silmukka, neulo 2 seuraavaa silmukkaa oikein, 
vedä nostettu silmukka neulottujen silmukoiden 
yli. 5 krs neulo 2 oikean silmukan kohdalla 1 o, 
langankierto, 1 o.* 
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Toista *-* yhteensä 11 krt. 

KANTAPÄÄ:

Siirtele silmukoita siten, että 3. ja 4. puikolla on 1n, 
3o,3n,3o,3n,3o,3n,3o,2n, yhteensä 24 silmukkaa. 
Näin valepalmikko jatkuu myös jalkapöydän 
päällä. Puikoilla 1 ja 2 tulisi olla kummallakin 12 
silmukkaa.

Aloita kantalapun neulominen puikkojen 1 ja 2 
silmukoilla. Siirrä silmukat samalle puikolle ja neulo 
sileää neuletta (neulo oikealla oikein ja nurjalla 
nurin) yht 23 krs. 

KANTAPÄÄN KAVENNUKSET:

Aloita kantapään kavennukset nurjalta puolelta. 
Neulo nurjaa kunnes puikolla on 9 silmukkaa 
neulomatta. Neulo 2 seuraavaa silmukkaa nurin 
yhteen. Käännä työ. Nosta ensimmäinen silmukka 
neulomatta ja neulo oikein kunnes puikolla on 9 
silmukkaa neulomatta. Tee ylivetokavennus (nosta 
1 silmukka neulomatta, neulo seuraava silmukka 
oikein ja vedä nostettu silmukka neulotun yli) 
ja käännä työ. Jatka kavennuksia kunnes kaikki 
sivusilmukat on kavennettu pois ja puikolla on 
kantapohjan 8 silmukkaa jäljellä. 

JALKAOSA:

Jaa kantapohjan silmukat kahdelle puikolle, 
kullekin neljä ja nosta puikoille kantalapun 
reunoista 13 silmukkaa. Poimi tarvittaessa myös 2. 
Ja 3. puikon 4. Ja 1. puikon välistä lisäsilmukoita, 
ettei näihin kohtiin jää reikiä. Jatka puikoilla 1 ja 2 
suljetun neuleen neulomista, sekä puikoilla 3 ja 4 
( jalkapöytä) valepalmikon neulomista. 

Neulo ensimmäisellä kierroksella kantapohjan 
sivuista nostetut silmukat kiertäen. Neulo 4. 
puikon kaksi viimeistä nurjaa silmukkaa nurin 
yhteen (tai vaihtoehtoisesti lisää 3. puikon 
ensimmäisen nurjan silmukan pariksi toinen nurja 
silmukka), jolloin jalkapöydän valepalmikkokuvio 
tulee tasaisesti. 

Jatka puikoilla 3. ja 4. valepalmikkokuviota 
ja puikoilla 1. ja 2. sileää neuletta siten, että 
kavennat ylimääräiset silmukat joka kierroksella 2. 
puikon lopussa oikein yhteen ja 1. puikon alussa 
ylivetokavennuksena. 

Kun pikkuvarvas peittyy ( jalkateräosuus n. 17,5 
cm), tee palmikkokuvio loppuun. Seuraavalla 
kierroksella neulo puikoilla 1 ja 2 oikein ja puikoilla 
3 ja 4 kaikki silmukat nurin. 

KÄRKIKAVENNUS:

Neulo yhden kerroksen ajan 2 oikein yhteen, 3 
oikein. Neulo 3 kerrosta ilman kavennuksia. Neulo 
yhden kerroksen ajan 2 oikein yhteen, 2 oikein. 
Neulo 2 kerrosta ilman kavennuksia. Neulo yhden 
kerroksen ajan 2 oikein yhteen, 1 oikein. Neulo 1 
kerros ilman kavennuksia. Neulo 2 oikein yhteen 
ja kun silmukoita on jäljellä noin 8, vedä lanka 
silmukoiden läpi ja päättele.
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