Austermann Step Classic

Tuotekoodi: AUS125

Helmin koristellut polvisukat
Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/ Minna Eklund
Koko: 36/37 – 38/39. Jalkapohjan pituus 23-25cm
Tarkista jalkapohjan pituus annettuihin mittoihin. Voit lisätä tai vähentää pituutta
jalkaterän kohdassa suoraan neulottavalla osuudella.
Langanmenekki: Step Classic, ruskea (1020), 100g, (100 g / 420 m, 75% villa,
25% polyamidi)
Puikot: sukkapuikot nro 2,5, ohut virkkuukoukku (silmukan pujotusta helmen läpi
varten)
Muuta: 42-44 helmeä
Mallineuleet: 2o,2n-joustin, sileä oikea neule, pitsineuleraita ruutupiirroksen
mukaan

Oikean jalan sukka
Luo 60-68 s (15-17 s puikollaan) ja neulo 3 cm 2 o, 2 n -joustinta. Neulo 2 o, neulo pitsikuvio ruutupiirroksen
mukaan. Jatka muilla silmukoilla sileää oikeaa. Huom! Kuvio siirtyy aina 2 s vasemmalle 8 krs:n välein. Toista
ruutupiirroksen kerrokset (16 krs) 21-22 x. Kavenna 1 s viimeisellä kerroksella puikoilta II ja III pois. Siirrä I. ja IV
puikon silmukat samalle puikolle kantalappua varten = 30-34s
Kantapää
Neulo 22-26 krs sileää oikeaa. Aloita kantapään kavennukset:
Neulo nurjalta kunnes puikolla on jäljellä 11-13s. Neulo 2 n yhteen. Käänny. Nosta 1.s neulomatta, neulo 8 s o, tee
ylivetokavennus. Käänny.
Nosta 1.s neulomatta, neulo 8 n, neulo 2 n yhteen. Käänny. Nosta 1.s neulomatta, neulo 8 s o, tee ylivetokavennus.
Käänny. Jatka silmukoiden kaventamista kunnes puikolla on 10 s jäljellä. Jaa silmukat 2 puikolle. (5+5s)
Poimi neuloen kantalapun reunoista 12-14 s puoleltaan. Puikkojen numerointi alkaa pohjasta kantalapun keskeltä.
Puikko I=17-19 s, puikko II =14-16 s puikko III =14-16 s, puikko IV =17-19 s.
Kavenna I puikon lopussa 1 s neulomalla 2o yhteen ja IV puikon alussa 1s tekemällä ylivetokavennus. Toista
kavennus yhteensä 5-7 x joka krs. Tasaa s:t niin, että jokaisella puikolla on 13-14 s.
Neulo kunnes pohjan pituus on 19-21 cm.
Kärkikavennus
*Neulo jokaisella puikolla 5 o, 2 o yhteen, neulo koossa 36/37 loput puikon s:t, neulo koossa 38/39 vielä puikon 2
viimeistä s:a o yhteen. Neulo 3 välikerrosta. Neulo *4 o, 2 o yhteen* toista *-* kerros loppuun. Neulo 3 välikerrosta.
Neulo *3 o 2 o yhteen* toista *-* kerros loppuun. Neulo 2 välikerrosta.
Neulo *2 o 2 o yhteen* toista *-* kerros loppuun. Neulo 1 välikerros.
Neulo *1 o 2 o yhteen* toista *-* kerros loppuun.
Katkaise lanka ja vedä lanka silmukoiden läpi ja pujota nurjalle. Päättele langat.
Neulo vasemman jalan sukka samoin, mutta aloita pitsikuvio IV puikolla, kun 9 s on jäljellä. Kuvio siirtyy peilikuvana
aina 2 s oikealle 8 krs:n välein.
Päättele langanpäät.
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ota s neulomatta puikolle, neulo 2 o yhteen, vedä neulomaton neulotun yli
pujota silmukka helmen läpi ja neulo se oikein

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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