Sydän- sukat
PAL219
Koko naisen 38/39
Lanka: teetee Pallas (80% villa, 20% polyamidi, 50 g
n. 130 m) 100g punakirjava (58) ja 100g valkoinen
(09)
Puikot sukkapuikot 2,5 ja 3 mm tai käsialan
mukaan
Tiheys 26 s / 10 cm kirjoneuletta paksummilla
puikoilla
Luo hyvin löysästi kaksinkertaisella langalla
(valkoinen+punakirjava) kahdella värillä 31 s
puikoille nro 3 = 62 s. Jaa silmukat neljälle puikolle
15 + 16 + 15 + 16 s. Neulo 1 oikein, 1 nurin
joustinneuletta kirjoneuleena 3 cm siten että
neulot valkoiset silmukat valkoisella oikein ja
punakirjavat silmukat punakirjavalla nurin. Aloita
sitten kirjoneule piirroksen mukaan. Piirroksessa on
puolet sukan silmukkamärästä, neulo kaikilla
silmukoilla piirroksen mukaan. Jos lankajuoksu on
yli 4-5 silmukkaa, kierrä langat työn takana. Neulo
kantapään kohdalla 1. ja 2. puikon silmukat
apulangalla ja neulo silmukat uudestaan piirroksen
mukaan. Neulo kantapään kohdan jälkeen vielä
merkitty kuvio-osa Ruutupiirros A uudelleen. Neulo sitten Ruutupiirros B, tee kärkikavennukset
piirroksen mukaan eli tee 1. ja 3. puikon alussa ylivetokavennus ja neulo 2. ja 4. puikon lopussa 2 s o
yhteen. (Jos haluat sovittaa sukkaa, tee kantapää ennen kärkikavennuksia.) Kun työssä on jäljellä 10
s, katkaise lanka, vedä s:den läpi ja päätä hyvin.
Kantapää: Pura apulanka ja poimi samalla silmukat ohuemmille puikolle + 1-2 silmukkaa kulmista,
yhteensä 66 s. Jaa s:t neljälle puikolle 16-17-16-17 s kullekin. Neulo valkoisella langalla 1 krs oikein.
Aloita sitten kavennukset: Neulo* 6o, 2o yhteen*, toista *_*, neulo 7o, 2o yhteen, 6o, 2o yhteen.
Neulo kavennukset samoin 3. ja 4. puikolla. Neulo 6 krs ilman kavennuksia. Neulo * 5o, 2o yhteen*,
toista *_*, neulo 6o, 2o yhteen, 5o, 2o yhteen. Neulo kavennukset samoin 3. ja 4. puikolla. Neulo 5
krs ilman kavennuksia. Toista kavennukset vielä 2 kertaa kaventaen puikon keskellä ja lopussa ja
neulo kavennuskerrosten väliin aina 1 välikerros vähemmän kuin edellisellä kerroksella. Jatka sitten
kavennuksia joka 2. krs. Kun työssä on jäljellä 18 s, neulo 1 krs ilman kavennuksia, katkaise lanka ja
ompele kanta kiinni silmukoita jäljitellen, päätä hyvin. Neulo toinen sukka samoin.
Viimeistely: Kostuta, muotoile alustalle muotoonsa ja anna kuivua. Säilytä vyötteen pesu- ja hoitoohje.

