Virtaviivaiset teetee Rainbow Sock

Tuotekoodi: RAI106

Virtaviivaiset sukat
Malli: RAI016 Niina Kaakkurivaara/ Tekstiiliteollisuus OY
Koko: 36/37-38/39-40/42
Sukan terän pituus 24-26-28 cm
Pohkeen ympärys 30 -34-39cm
Lanka teetee Rainbow Sock (200m/50g, 75% villa, 25% polyamidi) violetti-roosa-harmaa (10) 100g
Puikot: pitkät pyöröpuikot 2,5 mm ja 2mm
Tiheys: 30s = 10 cm

Sukat neulotaan kärjestä alkaen pitkillä pyöröpuikoilla ”looppaamalla”. Valitse vähintään 80 cm:n
pyöröpuikot joissa on taipuisa kaapeli. Sukassa on vahvistettu, tavallinen kantapää. Kärjestä aloittaessa
voi neuloa varren niin pitkäksi, kuin kakkukerästä riittää lankaa. Kuvan sukat ovat pienintä kokoa, joten
suurempiin kokoihin tulee yhdestä kerästä hieman lyhyempi varsi. Kuvio perustuu 2o, 2n –
joustinneuleeseen, jossa 2o-silmukkaryhmiä kuljetetaan palmikon tapaan neuloksen poikki.
Kärkiosa
Luo 8+8 - 9+9 – 10+10 silmukkaa Magic Cast on – tekniikalla (katso erillinen ohje) ja neulo 1 krs oikein.
Aloita kärjen lisäykset: Lisää 1 s puikon alussa ja lopussa yhden silmukan päässä reunasta. Kerroksella
lisääntyy neljä silmukkaa. Toista lisäykset joka 2. krs yhteensä 7 -8-9 kertaa ja vielä joka 3. krs 4 kertaa =
60 – 66 – 72 s. Aloita sitten kuvioneule sukan etuosan ruutupiirroksen mukaan 1. puikolla. Jatka 2. puikolla
sileää oikeaa. Lisää ensimmäisellä kerroksella merkityissä kohdissa neulomalla 1 s etu- ja takareunasta
nurin. 1. puikolla = 34 – 37 - 40 s. Neulo ruutupiirroksen 2. ja 3. krs (Tämä on jatkossa joustinneule) ja
neulo sitten 30 krs:n kuvio. Kun kuvio on neulottu, jatka joustinneuletta 1. puikon silmukoilla
ruutupiirroksen 2.-3. kerroksen mukaan. Kun työn pituus on 16-17-18 cm, aloita kiilalisäykset: lisää 2.
puikon alussa ja lopussa 1 s:n sisäpuolella 1 s (nosta s:den välinen lankalenkki puikolle ja neulo se kiertäen
oikein). Toista lisäykset joka 2. krs yhteensä 6-7-8 kertaa =76-84-92s.
Sukan terän tulee tässä vaiheessa ylettää jalkapöydällä siihen kohtaan, josta nilkka taipuu voimakkaasti
ylöspäin. Neulo siis muutama kerros ilman lisäyksiä, jos teräosa on liian lyhyt tai aloita kiilalisäykset
aiemmin, jos sukasta tulee muutoin liian pitkä.
Kantalappu
Jätä 1. puikon s:t odottamaan ja neulo kantapää 2. puikon silmukoilla vahvistettua neuletta edestakaisin:
NP: 1. krs: *Nosta 1 s nurin neulomatta lanka työn nurjalla puolella, neulo 1 n.* Toista *_* krs loppuun,
neulo aina viimeinen s nurin. Käännä. OP 2. krs: Nosta 1 s neulomatta, neulo oikein. Toista 1-2. krs:ta
yhteensä 10 -11-12 kertaa eli neulo yhteensä 20 -22-24 kerrosta.
Kantalapun kavennukset
Merkitse sitten kantalapun keskimmäiset 10 -11-12 s, kantalappu neulotaan näillä s:lla edestakaisin ja
reunojen 16 – 18 - 20s kavennetaan pois: Neulo nurjalta vahvistettua neuletta kunnes keskimmäisistä 1011-12 s:sta on jäljellä 1 s, neulo 2 n yhteen, käänny. Nosta 1 s neulomatta, neulo oikein 8-9-10s, nosta 1 s
neulomatta, neulo 1 o ja vedä neulomaton s neulotun yli. Käänny. Nosta 1 s nurin neulomatta, neulo 8 -910s vahvistettua neuletta kuten s:t ovat, neulo 2 n yhteen. Käänny. Jatka näin kunnes kaikki reunojen s:t on
kavennettu pois ja olet viimeksi neulonut OP kerroksen.
Varsi
Poimi kantalapun reunasta 10 -11-12s (eli jokaisesta reunasilmukasta 1 s), poimi 2. ja 1. puikon välistä 1 s,
neulo 1. puikon s:lla varren etuosan ruutupiirroksen 2. krs:n mukaan, poimi 2. puikolle 1. ja 2. puikon välistä
1 s, poimi kantalapun reunasta 10-11-12s, neulo kantapään 10-11-12s o, neulo aiemmin poimitut 10-11-12 s
o, neulo viimeinen s nurin. Kerroksen vaihtumiskohta on nyt tässä 1. ja 2. puikon välissä. 1. puikolla on 3437-40 s ja 2. puikolla 32-35-38s. Aloita sitten kuvio: joustinneuleen ruutupiirroksen 2. kerrokselta: Neulo 1.
puikon s:t varren etuosan ruutupiirroksen mukaan. Neulo 2. puikon silmukoilla vain keskimmäiset 32-35-38

s kuviosta varren takaosan piirroksen mukaan. Kun olet neulonut kuviota n. 2 cm lisää 1., 5., 9. ja 13.
nurjassa raidassa 1 s neulomalla keskimmäisten nurjien silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen nurin. Eli
lisäykset tulevat sukan sivuissa ja keskellä edessä ja takana oleviin nurjiin raitoihin. Toista lisäykset 4-3-2
cm:n välein yhteensä 6-8-10 kertaa = 90-104-118 s. (=pohkeen ympärys n. 30 -34-39 cm) Voit tehdä
lisäyksiä enemmän tai vähemmän halutun pohkeenympäryksen mukaan. SAMANAIKAISESTI LISÄYSTEN
AIKANA: Kun kuvion on neulottu, neulo 6 cm joustinta ruutupiirroksen 2-3. krs:n mukaan mutta neulo lisätyt
silmukat nurin kuten aiemminkin. Neulo sitten kuvio. Neulo vielä 2 cm joustinta ruutupiirroksen 2-3. krs:n
mukaan ja lisätyillä silmukoilla sileää nurjaa. Vaihda työhön pienemmät puikot ja neulo sukan yläreunan
joustin kierrettynä: Neulo kuvion kohdalla silmukat kuten ne ovat mutta neulo oikeat silmukat kiertäen
oikein. Neulo sukan edessä- ja takana keskellä ja sukan sivuilla olevissa nurjissa raidoissa 1n, 1 kiertäen o,
toista, kunnes raidassa on jäljellä 1s, neulo viimeinen s nurin. Huom! Nurjien raitojen s:luvun tulee olla
pariton joten kavenna koon 36/ 37 ja 40/41 takana ja edessä keskellä neulomalla nurjan raidan 2 viimeistä
silmukkaa n yhteen sekä koon 40/41 sivuissa neulomalla nurjan raidan 2 viimeistä silmukkaa 2 n yhteen.
Neulo kierrettyä joustinta haluamasi pituus tai niin kauan kunnes lankaa on jäljellä n. 1 m päättelyä varten.
Päätä s:t löysästi oikein ja nurin neuloen.
Neulo toinen sukka samoin mutta neulo päällispuolen kuvio 2. puikon silmukoilla jolloin kummassakin
sukassa kerroksen vaihtumiskohta jää nilkan sisäpuolelle.
Kostuta, levitä alustalle mittoihinsa ja anna kuivua. Säilytä vyötteen pesu- ja hoito-ohje.
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