Pöllö-sukat by Johku:
http://hillankukka.blogspot.com/

Koko: noin 2(3)7 -vuotias
Lanka: Novita, 7 veljestä
Puikot: 3,5
mukaan.

mm

tai

käsialan

Muuta: Nappeja pöllöjen silmiksi.

Aloitus kärjestä. Luo 6 silmukkaa
ja neulo silmukat oikein. Nosta
reunasta 5 silmukkaa ja neulo
silmukat kahdelle puikolle neuloen
yksi silmukka sekä etu – ja

takareunasta.
Jaa
silmukat
neljälle puikolle (jokaisella kolme
silmukkaa) ja laita merkkilanka
kierroksen alkuun. Lisää joka
kierros kunnes 1 s kunnes joka
puikolla on seitsemän silmukkaa
neuloen I ja III puikon lopussa
viimeinen
silmukka
etuja
takareunasta, samoin II ja IV
puikkojen ensimmäinen silmukka.
Jatka lisäyksiä joka toinen kierros
kunnes silmukoita on joka puikolla
8(8(II ja III)/9(I ja IV))9 silmukkaa.

Neulo tämän jälkeen
krs:ta sileää neuletta.

15(20)25

Kantalappu:

Neulo pöllö seuraavasti I ja II
puikkojen tai III ja IV puikkojen
keskelle (malli 12 silmukkaa):
1. krs 2 o, 8 n, 2 o.

I ja IV puikoilla tasona sileää
neuletta 16(16)18 krs:ta.

2. krs. 2 n, 8 o, 2 n,

Kantalapun kavennukset:

3. krs. 2 n, 8 o, 2 n.

Neulo oikein kunnes puikolla on
vielä 6(8)7 silmukkaa. Neulo kaksi
silmukkaa takareunoista yhteen ja
yksi silmukka oikein. Käännä työ.
neulo silmukat nurin kunnes
silmukoita puikolla sama määrä
kuin edellisellä kierroksella. Neulo
kaksi silmukkaa nurin yhteen ja
yksi
silmukka
nurin.
Toista
kierroksia
kunnes
silmukat
loppuvat reunoista.

4. krs.
2
n,
siirrä
2
s
apupuikolle taakse, neulo 2 s
oikein sekä kaksi silmukkaa
apupuikolta oikein, nosta 2 s
apupuikolle eteen, neulo 2 s o
sekä silmukat apupuikolta
oikein, 2 n.

Nosta kantalapun molemmista
reunoista 8(8)9 silmukkaa. Neulo
yksi
kierros
oikein
kaikilla
silmukoilla. Toisella kierroksella
kavenna I puikon 2. ja 3. viimeiset
silmukat neuloen takareunoista
oikein yhteen sekä IV puikon 2. ja
3. silmukka neuloen oikein yhteen.
Toista kavennukset 2(2)3 kertaa.
Neulo
viimeisen
kavennuksen
jälkeen 1(2)1 krs oikein.
Neulo 2 o, 2 n resoria 5 kierrosta.
Lisää seuraavalla kierroksella joka
puikon keskelle yksi silmukka. Yksi
kierros oikein ja toista lisäykset
vielä seuraavalla kierroksella ja
neulo
kaksi
kierrosta
ennen
pöllökuvion aloittamista. Tai 2vuotiaan sukassa ensimmäisen
lisäyksen jälkeen voi neuloa neljä
kierrosta oikein ennen kuvion
aloittamista.

5. – 11. krs:t kuten kierros 2.
12. krs. kuten kierros 4.
13. krs. 2 n, 8 o, 2 n.
14. krs. 2 n, 1 o, 2 n, 2 o, 2 n, 1 o, 2
n.
15. krs. kuten kierros 14,
16. ja 17. krs. kuten kierros 2.
18. krs. kuten kierros 4.
19. krs. kuten kierros 1 tai 2.

Neulo pöllön jälkeen vielä neljä
kierrosta
oikein
ja
neljä
kierrosta 2 o, 2 n resoria.
Päättele silmukat ja langat.
Ompele napit silmiksi.

Lähteet:
Sukan neulomiseen kärjestä löytyy hyvä ohje
mm. Ulla-neulelehdestä.
Idean
Pöllö-kuvioon
sain
Ravelryn
ihmeellisestä maailmasta alun perin Kate
Daviesin Owls-paidasta.

