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Orvokki sukatOrvokki sukat

Malli:Malli: PAL225 Tekstiiliteollisuus Oy/ Niina Kaakkurivaara 

KokoKoko 30-38-48

LanganmenekkiLanganmenekki: teetee Pallas (50g n. 130m, 80% villa, 20% polyamidi)

50 – 50 – 100 g valkoista (09), 

kaikkiin kokoihin 50g violettia (08), lilaa (31), minttua (32), kirkasta vihreää (18) ja vihreää (24) sekä hieman

vanhaa roosaa (15)

Tiheys:Tiheys: 25-26 s

Puikot:Puikot: 2,5 ja 3 mm tai käsialan mukaan

KokoKoko 30- 38- 48  
SilmukkamääräSilmukkamäärä 48- 60- 72 s
Varren pituusVarren pituus 12- 16- 18 cm
Kantapään s:tKantapään s:t 24- 30- 36 s
Kantapään reunasta poimittavat s:tKantapään reunasta poimittavat s:t 13- 16- 19 s
Jalkapohjan pituus ennenJalkapohjan pituus ennen
kärkikavennuksiakärkikavennuksia

15- 19- 25 cm

Koko jalkapohjan pituusKoko jalkapohjan pituus 19- 24- 30 cm

Tämä kirjoneulesukka on tarkoitettu tiheydellä 26 s neulottavaksi ja melko napakaksi, ihon myötäiseksi.

Jos haluat hieman väljemmän sukat, valitse 0,5 mm paksummat puikot/ tiheys 25 s /10 cm.

Ohjeessa mainitut luvut tarkoittavat kokoa 38 – naisen sukka. Katso muita kokoja koskevat mitat

taulukosta.

VarsiVarsi

Luo ohuemmille puikoille violetilla (08) 60 s ja jaa s:t neljälle puikolle. Kerroksen vaihtumiskohta on I ja IV

puikon välissä joka jää nilkan sisäpuolelle. Neulo 2o, 2n – joustinneuletta 3 cm. Vaihda työhön paksummat

puikot ja valkoinen lanka ja neulo 1 krs oikein valkoisella. Aloita kirjoneule ruutupiirroksen A mukaan, koko

38 merkitystä kohdasta, suurin ja pienin koko piirroksen alusta. Neulo piirroksen 5. krs kokonaan

valkoisella, kirjo kukan keskikohta jälkikäteen. Neulo kirjoneuletta n. 13 cm tai haluamasi pituus. (Työn

jatkaminen kantalapun jälkeen on helpointa, jos olet viimeksi neulonut ruutupiirroksen 4. krs:n, jolloin

kantalapun jälkeen neulottavana on 5. krs valkoisella langalla.)

Kantalappu Kantalappu  

Kantapää neulotaan violetilla (08) puikoilla I ja II. = 30 s. Siirrä s:t samalle puikolle. Jätä puikkojen II ja IV s:t

odottamaan. 

1.krs (op) Neulo oikein.

2.krs (np) *Nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn nurjalla puolella itseesi päin, neulo 1 n*. Toista krs

loppuun.

3. krs (op) Nosta 1. s neulomatta, neulo oikein.

Toista kerroksia 2-3 yhteensä 30krs (viimeinen krs on neulottu oikealta).

KantapohjaKantapohja

Neulo nurjaa vahvistettua neulosta kunnes puikolla on jäljellä 11 s, neulo 2 n yhteen. Käänny.

Ota 1. s neulomatta, jatka oikeaa neuletta työn oikealla puolella, kunnes puikolla on jäljellä 11 s, tee

ylivetokavennus, käänny.

Ota 1. s neulomatta, neulo nurjaa vahvistettua neuletta kunnes puikolla on jäljellä 10 s, neulo 2 n yhteen.

Käänny.

Jatka oikeaa neuletta työn oikealla puolella, kunnes puikolla on jäljellä 10 s, tee ylivetokavennus, käänny.

Toista edellisen tapaan kaventaen s:ta, kunnes keskellä on jäljellä 10 s ja viimeisin krs on neulottu oikealta

puolelta. 

Jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle . Puikkojen numerointi alkaa nyt kantapohjasta lukien.



Silmukoiden poimiminen kantalapusta

Poimi puikolle I siinä olevien 5 s:n jatkoksi, kantalapun reunasta 15 s+ 1 s kulmasta valkoisella langalla

neuloen. Neulo puikot II ja III jatkaen kirjoneuletta. Poimi puikolle IV kantalapun toisesta kulmasta 1 s +

reunasta 15 s ja neulo kantalapun 5 s jatkoksi. Aloita kirjoneule puikoilla I ja IV ruutupiirroksen B mukaan.

KiilaosaKiilaosa

Kun puikolla I on 2 s jäljellä, neulo 2 o yhteen. Tee puikon IV alussa ylivetokavennus. Toista kavennuksia

joka 2.krs kunnes puikolla I ja IV on jäljellä 15 s. 

Kun pohjan pituus on kantapään takareunasta mitattuna 19 cm, aloita kärkikavennukset.

KärkikavennuksetKärkikavennukset

Kärkikavennukset neulotaan valkoisella langalla mutta neulo kavennusten välissä kirjoneulekuvio loppuun

siten että neulot kesken olevan orvokki-kuvion valmiiksi mutta älä aloita uutta kuviota

Neulo I ja III puikon s:t kunnes jäljellä on 2 s, neulo ne o yhteen. Neulo II ja IV puikon alussa

ylivetokavennus ja neulo loput s:t. Neulo 2 välikerrosta. Toista kavennuskerros + 2 välikerrosta vielä 2 x.

Jatka kavennuksia joka 2. krs 3 kertaa. Jatka kavennuksia joka krs kunnes jäljellä on yhteensä 12 s.

Katkaise lanka, siirrä s:t kahdelle puikolle pohjapuolen s:t samalle puikolle ja päällispuolen s:t samalle

puikolle. Silmukoi kärki kiinni. Päätä langat.

Neulo toinen sukka peilikuvana.

Viimeistely:Viimeistely: Kirjo kukkien keskelle laakapistoin vanhalla roosalla kukan keskusta. Päättele kirjontalangat

joustavasti, jotta sukka menee jalkaan. Kastele sukat kädenlämpöisellä vedellä, levitä alustalle mittoihinsa

ja anna kuivua.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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