
teetee Pallas

Tuotekoodi: PAL 101



PALLAS-PALMIKKOSUKAT

Suunnittelija: Arja Suppola/ Tekstiiliteollisuus Oy
Lanka: teetee Pallas (80% villa, 20% polyamidi, 50 g = 130 m)
Langan menekki: Harmaata (0005) 200 g ja luonnonvalkoista (0007) 50
g.
Puikot: Nro 3-3,5 tai käsialan mukaan.
Tiheys: 24-26 s sileää neuletta =10 cm.

Luo 96 s ja jaa silmukat neljälle sukkapuikolle. Kerroksen vaihtumiskohta on puikkojen I ja IV välissä.

Neulo varren pitsikäännös seuraavasti:

Neulo ensimmäisellä kerroksella kaikki silmukat nurin.
Aloita sitten pitsineule ruutupiirroksen 1. kerrokselta ja toista 16 s:n mallikertaa yhteensä 6 kertaa.
Neulo ruutupiirroksen 1.-14. kerrokset. Neulo sen jälkeen sileää neuletta 3 kerrosta, mutta kavenna kolmannella
kerroksella tasaisesti 24 s. Työhön jää 72 s.
Tee reikäkerros narua varten: neulo *2 s oikein yhteen, 1 o, ota langankierto puikolle*, toista *-* koko kerroksen ajan
(työhön tulee 24 reikää).
Neulo sileää neuletta 7 kerrosta. Neulo ensimmäisellä kerroksella langankierrot oikein.
Tee sitten tiheämpi reikäkerros: neulo *2 s oikein yhteen, ota langankierto puikolle*, toista *-* koko kerroksen ajan.
Neulo sileää neuletta 7 kerrosta. Neulo ensimmäisellä kerroksella langankierrot oikein.
Tee sitten reikäkerros narua varten: neulo *2 s oikein yhteen, 1 o, ota langankierto puikolle*, toista *-* koko
kerroksen ajan (työhön tulee 24 reikää).
Neulo vielä 2 kerrosta oikein.
Käännä työ nurinpäin siten, että varren pitsineuleen nurjapuoli tulee päällepäin ja aloita varren palmikkoneule.

Palmikkovarsi:

1.-4.krs: neulo 4 o, 4 n –joustinneuletta siten, että aloitat sen 2 n s:lla ja neulo sitten 4 o, 4 n jne. Kerroksen loppuun
jää 2 n silmukkaa.
5.krs: tee jokaisessa 4 oikean silmukan raidassa palmikonkierto seuraavasti: siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, neulo
2 s oikein ja apupuikon s:t oikein, ja neulo nurjat s:t nurin. Varteen tulee 9 palmikonkiertoa.
Toista 1.-5. kerroksia kunnes olet neulonut palmikkovartta noin 10 cm. Neulo sitten jokaisessa 4 s:n nurjassa
raidassa 2 s n yhteen.
Jatka 1.-5. kerroksia, mutta nyt palmikoiden väleissä on vain 3 nurjaa silmukkaa. Neulo kunnes palmikkovarren
pituus on noin 20 cm. Neulo jokaisessa 3 s:n nurjassa raidassa 2 s n yhteen.
Jatka 1.-5. kerroksia, mutta nyt palmikoiden väleissä on kavennusten jälkeen enää 2 n silmukkaa ja työssä on 54 s.
Neulo kunnes koko palmikkovarren pituus on n. 32 cm tai haluamasi pituus, tee viimeksi 4. krs. Aloita sitten
kantapää.

Kantapää:

Aloita kantalapun neulominen siten, että siirrät puikoille I ja IV yhteensä 26 s.
Neulo I puikon s:t oikein IV puikolle. Jätä loput 28 s odottamaan.
Käännä työ ja aloita kantapään neulonta 26 s:lla seuraavasti:
1.krs: (nurja puoli) nosta 1 s nurin neulomatta, neulo muut s:t nurin. Käännä työ.
2.krs: (oikea puoli) *nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o*, toista *-* puikko loppuun.
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Toista 1.-2. krs:ia kunnes kantalapun korkeus on 28 krs.
Neulo viimeiseksi nurjan puolen kerros.

Aloita kantapohjan kavennukset seuraavasti:

Jatka kantalapun oikeasta reunasta vahvennettua neuletta kunnes jäljellä on 10 s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s
neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli) ja käännä työ. Nosta 1 s neulomatta, neulo 7 s n ja neulo 2 s n
yhteen, käännä työ. Nosta 1 s neulomatta ja neulo kunnes on 9 s jäljellä, tee ylivetokavennus. Jatka edelleen
samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän s:t pysyvät samana eli 9:nä.
Kun sivusilmukat loppuvat, jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle (4 s puikolle I ja 5 s puikolle IV).
Poimi vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta reunasta 15 s. Neulo poimitut s:t kiertäen oikein I puikolle = 19 s.
Neulo II ja III puikon silmukoilla palmikkoneuletta eli 4 o, 2 n (muista palmikonkierrot joka 5. kerros). Poimi
kantalapun oikeasta reunasta 14 s ja neulo poimitut s:t kiertäen oikein IV puikolla = 19 s.
Jatka II ja III puikoilla palmikkoneuletta ja I ja IV puikoilla sileää neuletta.

Tee samalla kiilakavennukset:

Neulo I puikon lopussa 2 s oikein yhteen ja tee IV puikon alussa ylivetokavennus. Neulo yksi välikerros. Tee
kavennukset kuten edellä, neulo kaksi välikerrosta, tee kavennuskerros, neulo kolme välikerrosta jne. Kun I ja IV
puikoilla on jäljellä 14 s, lopeta kavennukset. Jatka palmikoita ja sileää neuletta kunnes pohjan pituus on n. 20 cm.

Neulo kärkikavennukset seuraavasti:

*Neulo I puikon silmukat oikein kunnes jäljellä on 3 s, neulo 2 o yhteen ja 1 o, neulo II puikon alussa 1 o, tee
ylivetokavennus ja jatka palmikkoneuletta, neulo III puikolla palmikkoneuletta kunnes jäljellä on 3 s, neulo 2 o yhteen
ja 1 o, neulo IV puikon alussa 1 o, tee ylivetokavennus ja neulo loput silmukat oikein.
Tee 1 välikerros*.
Toista *-* yhteensä 7 kertaa. Jatka sitten kavennuksia ilman välikerrosta kunnes joka puikolla on jäljellä 4 s. Katkaise
lanka ja silmukoi sukan kärki.

Viimeistely: Höyrytä sukat kevyesti. Tee luonnonvalkoisella teetee Pallas-langalla n. 1 m pituinen nyöri. Käännä
pitsireunus kaksinkerroin työn päälle siten, että nyöriä varten tehdyt reikäkerrokset tulevat kohdakkain ja tiheämpi
reikäkerros jää varren reunaan. Pujota nyöri molempien harvempien reikäkerrosten läpi. Aloita pujottaminen keskeltä
takaa, jolloin nyörin solmu jää taakse. Tee vielä halutessasi tupsut nyörien päihin.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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