Mermaid –sukat
________________________________________________________________________________________

Malli: RAI015 Anu Paljärvi / Tekstiiliteollisuus Oy
Lanka: teetee Rainbow sock (75% WO, 25% PA, 50g = 200m), 100g väriä 03
Puikot: sukkapuikot 2,5 mm
Mallineule: kirjoneuletta mallipiirroksen mukaan, lyhennettyjä kerroksia, oikeita ja nurjia s:ta ja langankiertoja
ohjeen mukaan.
Neuletiheys: 34 s / 10 cm
Koko: 38-39
Muuta: sukat neulotaan varpaista ylöspäin. Kirjoneuleosa neulotaan käyttäen kerän molempia päitä.
Kirjoneuleen pitkissä langanjuoksuissa sido nurjalla kulkeva lanka kiinni neulokseen esim kiepauttamalla langat
keskenään ristiin.
Lyheteet:
K&K= Kiedo ja käännä: tuo lanka työn eteen, nosta vasemmalta puikolta silmukka neulomatta oikealle puikolle,
vie lanka nostetun silmukan edestä työn taakse ja nosta silmukka takaisin vasemmalle puikolle, käännä työ.
Nyt lanka kiertää puikolla reunimmaisena olevan silmukan. OP= oikea puoli , NP= nurja puoli , s= silmukka , o=
oikein, n= nurin krs= kerros, yht= yhteen, KV= kuvioväri, PV= pohjaväri, lk= langankierto, L1 = lisää silmukka
nostamalla silmukoiden välistä lankalenkki ja neulomalla se kiertäen oikein.
Aloita kerän ulkoreunasta, tummalla petroolin sävyllä.
Luo yhdelle puikolle 10 s. Neulo s:t oikein. Älä käännä työtä ympäri vaan ylösalaisin, luomisreuna ylöspäin.
Poimi luomisreunasta 10 s. Jaa s:t neljälle puikolle, 5 s / puikko. Neulo 5 o, laita silmukkamerkki krs:n
vaihtumiseksi. Vaihtumiskohta jää jalkapohjaan.
Kärjen lisäykset: 1. ja 3. puikko: neulo o, kunnes 2 s jäljellä, neulo seuraava s etu- ja takareunasta o, 1 o. 2. ja
4. puikko: 1 o, neulo seuraava s etu- ja takareunasta o, neulo loput s:t o. Jokaiselle puikolle tulee 1 s lisää joka
lisäyskerroksella. Tee lisäykset joka krs:lla, kunnes työssä on 11 s / puikko. Tee sitten lisäykset joka 2. krs,
kunnes työssä on 15 s / puikko. Neulo 2 krs ilman lisäyksiä ja toista sen jälkeen lisäyskrs. Työssä on 16 s /
puikko (yhteensä 64 s).
Jalkaterä: Siirrä 2. puikon alusta 1 s 1. puikon loppuun (= 17 s 1. puikolla, 15 s 2. puikolla). 1. ja 4. puikko ovat
sukan pohja, 2. ja 3. sukan päälliosa. Ota kerän sisältä toinen langanpää (vihreä) ja aloita kirjoneule
ruutupiirroksen mukaan. Kerän sisältä tuleva uusi väri on pohjaväri (PV) ja ulkoreunalta tuleva kärjen väri on
kuvioväri (KV). 1. puikko: * 1 o KV:lla, 1 o PV:lla * toista * - * kunnes 1 s jäljellä, 1 o KV:lla. 2. ja 3. puikko:
neulo piirroksen mukaan. 4. puikko: *1 o KV:lla, 1 o PV:lla* toista *-* puikon loppuun. Jatka näin, kunnes työn
pituus on n. 18 cm ja viimeksi on neulottu piirroksen 6. krs.
Kiila: HUOM! Silmukoita lisätessä nosta silmukoiden välistä samanvärinen lankalenkki, jonka värisen lisäyksen
olet neulomassa. * 1. puikko: Jatka pohjan neuletta, kunnes jäljellä on 1 s, L1 KV:lla, 1o KV:lla. 2. ja 3. puikko:
Jatka piirroksen mukaan. 4. puikko: 1 o KV:lla, L1 KV:lla, jatka pohjan neuletta. Seuraava krs: Neulo, kuten
edellinen krs, mutta 1. puikon lopussa ja 4. alussa kahden KV:lla neulotun s:n väliin tehdään lisäys PV:lla.*
Toista * - * vielä kerran. 1. puikolla on 21 s, 4. puikolla 20 s ja sukan päälliosaan on neulottu piirroksen 4. krs.
Kantalappu: Neulotaan lyhennetyin kerroksin edestakaisin puikoilla 1 ja 4 (yht 41 s) jatkaen pohjan neuletta.
OP: Neulo 1. puikon silmukoita, kunnes jäljellä on 2 s, K&K KV:n langalla. Huomioi aina työn kääntäessäsi, että
KV- ja PV-lanka kiertyvät toistensa kanssa kerroksen alussa. Kiepauta langat tarvittaessa. NP: Neulo
kirjoneuletta nurin langat työn edessä, kunnes 4. puikolla on 2 s jäljellä, K&K KV:n langalla. OP: Neulo o kunnes
1s jäljellä ennen edellistä käännöstä, K&K. NP: Neulo n, kunnes 1s jäljellä ennen edellistä kännöstä, K&K. Jatka
näin, kunnes molemmissa reunoissa on 1 reuna-s sekä 13 K&K:ta, keskellä on 13 s. Neulo vielä OP:lla 4.
puikolla olevat 6s.
Kantaosa: HUOM! 1. krs:lla puretaan K&K:t nostamalla silmukan juuressa oleva poikittainen lanka puikon
kärjelle ja neulomalla se samaisen silmukan kanssa yhteen. 1. krs: 1. puikko: Neulo 11 s:lla pohjan neuletta,
*PV:llä 1 o, L1* toista * - * uudestaan, KV:lla 1 o, L1, 1 o, *PV:lla L1, 1 o* toista * - * vielä 2 kertaa, L1, KV:lla 1o,
L1, 1 o, PV:lla L1, 1o, L1. 2. ja 3. puikko: Neulo piirroksen 5. krs. 4. puikko: PV:lla L1, 1 o, L1, KV:lla 1 o, L1, 1 o,
*PV:lla L1, 1o* toista * - * vielä 2 kertaa, L1, KV:lla 1 o, L1, 1 o, *PV:lla L1, 1 o* toista * - * vielä kerran, neulo
lopuilla 10 s:lla pohjan neuletta. 2. ja 3. krs: 1. puikon 11 ensimmäisellä s:lla sekä 4. puikon 10 viimeisellä s:lla
neulo pohjan neuletta, muilla s:lla piirroksen seuraavan krs:n mukaan (huomioi, että mallikerrat kerroksella
ovat lisääntyneet kantapään sivusilmukoiden myötä).

Aloita kantaosan kavennukset: 4. krs: 1. puikko: Neulo 9 s pohjan mallineuletta, 2 o yht KV:lla, neulo lopuilla
20 s:lla piirroksen mukaan. 2. Ja 3. puikko: Neulo piirroksen mukaan. 4. puikko: Neulo 20 s piirroksen mukaan,
tee ylivetokavennus KV:lla, neulo lopuilla s:lla pohjan neuletta. Kantapään molemmissa reunoissa kapeni PV:n
s ja vierekkäin on 2 KV:n s:aa. Neulo 2 välikrs ilman kavennuksia. Jatka kaventaen KV:lla joka 3. krs samassa
kohdassa: neulo seuraavalla kavennuskrs:lla krs:n alussa 8 s ennen kavennusta, sitten 7 s, 6 s, 5 s jne. Krs:n
lopussa neulo 4. puikolla 20 s piirroksen mukaan ja tee sitten kavennus. Kun kantaosaa on enää jäljellä 1.
puikon alussa 2 s ja 4. puikon lopussa 1 s, neulo 1. puikon alussa 2 yht KV:lla, neulo krs piirroksen mukaan,
kunnes 4. puikolla on jäljellä 1 s, vedä se 1. puikon 1. s:n yli ja palauta s 1. puikon alkuun. Työssä on nyt 72 s.
Neulo jatkossa 1. puikon 1. s KV:lla, muuten neulo piirroksen mukaan. Jatka, kunnes kantaosan jälkeen on
neulottu 5 kokonaista mallikertaa. Katkaise pohjavärilanka ja jatka kuviovärillä.
Reuna: Neulo 1 krs oikeaa.
1. krs: *2 o, 2 yht, neulo seuraavaan s:aan 1o, lk, 1o, lk, 1o (=5s), päästä vasta sitten s puikolta,
ylivetokavennus, 2o * toista *-* krs loppuun. 2. krs: neulo oikein. 3. krs: *1o, 2 o yht, 5o, ylivetokavennus, 1o*
toista *-* krs loppuun. 4. krs: neulo oikein. 5. krs: *2 o yht, neulo 4 seuraavaa s:aa oikein etu- ja takareunasta
(=4 lisäystä), 1o, ylivetokavennus* toista*-* krs loppuun. 6. krs: *2 o, (1 n 1o) yhteensä 4 kertaa, 1o* toista *-*
krs loppuun. 7. krs: 1 o *(1 o 1 n) yhteensä 4 kertaa, 1 o, ylivetokavennus* toista *-* mutta tee krs:n viimeinen
kavennus jättämällä viimeinen s neulomatta, vedä se krs:n 1. s:n yli ja palauta s 1. puikolle. 8. krs: *2 o, (1 n 1
o) yhteensä 4 kertaa* toista *-* krs loppuun. 9. krs: 2 o yht *(1 n 1 o) yhteensä 3 kertaa, 1 n, nosta 1 s, neulo 2
o yht, vedä nostettu s yhteenneulotun yli* toista *-* mutta jätä krs:n viimeinen s neulomatta, vedä se krs:n 1.
s:n yli ja palauta s 1. puikolle. 10.-13. krs: 1 o, 1 n -joustinta. 14.-15. krs: Neulo nurin. 16. krs: Neulo oikein. 17.
krs: *Neulo seuraavaan s:aan 1o, lk, 1o, lk, 1o (=5s), päästä vasta sitten s puikolta, ylivetokavennus, 3 o, 2 o yht
* toista *-* krs loppuun. 18. krs: Neulo oikein. 19. krs: *5o, ylivetokavennus, 1o, 2 o yht* toista *-* krs
loppuun. 20. krs: Neulo oikein. 21. krs: *Neulo 4 seuraavaa s:aa oikein etu- ja takareunasta (=4 lisäystä), 1o,
nosta 1 s, 2 o yht, vedä nostettu s yhteenneulotun yli* toista *-* krs loppuun (=80s) 22.-27. krs: *(1 o 1 n)
yhteensä 4 kertaa, 2 o* toista *-* krs loppuun. Neulo 2 krs nurin. Päättele s:t oikein neuloen. Päättele langat,
kostuta sukat ja aseta tasolle kuivumaan muotoonsa.
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