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Lanka: Novita, Kotiväki
Kulutus: 150 g
Puikot: 2,5 mm
Koko 37

Ohje:

Varsi:
Luo 104 silmukkaa ja neulo 2o, 2n resoria. Tee kierrot
nurjilla silmukoilla aina samaan suuntaan krs:lla 4, 8,
17, 26 ja 30. Neulo resoria yhteensä 42 krs:ta. Neulo 1 krs
oikein. Nyt kierroksen vaihtumiskohta on takana. I ja IV
puikoilla (molemmilla puikoilla 25 s) neulotaan pohkeen
kuviota kaavioiden I ja II mukaan. II ja III puikoilla 27
s kummallakin ja näillä neulotaan reikäneuletta
kaavion III mukaan (mallikerta 6 x 9 s). Kaavion II
jälkeen neulo vielä 26 krs:ta pitsiä.

Kantapää:
Neulo 28 s:lla (takaa keskeltä 14 s molempiin suuntiin)
sileää neuletta 22 krs:ta ja aloita kantapää kavennukset
nurjalta puolelta. Neulo 17 s nurin, neulo 2 s nurin
yhteen ja yksi silmukka nurin. Käännä työ. Nosta yksi
silmukka, neulo 7 s oikein, nosta yksi silmukka
neulomatta ja nosta se seuraavan neulotun silmukan yli,
neulo yksi silmukka oikein. (Toista nurjalla ja oikealla
puolella kavennukset näin.) Käännä työ.
Nosta 1 s, neulo 8 s nurin, neulo 2 nurin yhteen ja yksi s
nurin. Käännä.
Nosta 1 s, neulo 9 s oikein, neulo kaksi s yhteen ja yksi
silmukka oikein. Käännä.
Nosta 1 s, neulo 10 s nurin, neulo 2 nurin yhteen ja yksi s
nurin. Käännä.

Nosta 1 s , neulo 11 s oikein, neulo
silmukka oikein. Käännä.
Nosta 1 s, neulo 12 s nurin, neulo 2
nurin. Käännä.
Nosta 1 s , neulo 13 s oikein, neulo
silmukka oikein. Käännä.
Nosta 1 s, neulo 14 s nurin, neulo 2
nurin. Käännä.
Nosta 1 s, neulo 15 s oikein, neulo
silmukka oikein.

kaksi s yhteen ja yksi
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Jalkaterä:
Nosta 11 s molemmilta puolilta kantalappua (silmukoita
yhteensä 68). Neulo 1 krs oikein ja jatka pitsineuletta
jalkaterän päällä. Kaksi kokonaista mallikertaa ja
puolikkaat mallikerrat jalkaterän reunalla tai kuten
haluat. Kavenna joka toisella kierroksella I puikolla
neuloen
kaksi
oikein
yhteen
ja
IV
puikolla
ylivetokavennuksella (nosta yksi neulomatta, neulo 1 s ja
nosta neulomatta jätetty silmukka neulotun yli). Tee
kavennukset (pitsi-)mallikerran ulkopuolella siten, että
mallikerran ja kavennuksen väliin jää yksi oikein
neulottu silmukka. Toista kavennukset kuusi kertaa,
jolloin työssä on 56 s. Jatka kavennusten jälkeen sileää ja
pitsiä, kunnes olet neulonut kantalapusta 60 krs:ta tai
jalkasi mukaan.

Kärkikavennukset:
Joka puikolla on 14 silmukkaa. Tee kavennukset joka
puikolla joka toinen kierros 12 kertaa siten, että I ja III
puikolla neulotaan kaksi silmukkaa oikein yhteen ennen
viimeistä silmukkaa puikolla ja II sekä IV puikoilla
neulotaan puikon ensimmäinen silmukka oikein jonka
jälkeen tehdään ylivetokavennus. Vedä lanka viimeisten
silmukoiden läpi ja päättele hyvin.

Voit helposti muuttaa sukkaa oman jalkasi koon mukaan:
http://www.panix.com/~ilaine/socks.html

Kaavio I

Kaavio II

Selitykset merkinnöille:

Kaavio III
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langankierto
nosta 2 s oikein neulomatta, neulo 1 s o, vedä nostetut silmukat yli
nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s, vedä nostettu silmukka yli
2 s o yhteen
oikea s

