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SaapassukatSaapassukat

Malli: Malli: Piia Maria Pekkanen 

Koko:Koko: 22/23 – 26/27 – 33/34 – 42/44 - 46, varren korkeus 18-26,5-36-40-42

cm

Langanmenekki: Langanmenekki: teetee Salla, tumma turkoosi  (07) tai beige (04) 100-150-200-

250-250 g, (50g /100 m, 80% villa, 20% polyamidi, superwash). 

Puikot: Puikot: sukkapuikot nro 4 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: Tiheys: 22 s = 10 cm sileää oikeaa

Mallineuleet:Mallineuleet: joustin: 2 oikein, 2  nurin,  pintaneule: ruutupiirroksen mukaan,

vahvennettu neule: 1. krs: *nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein*, toista *-*

puikon loppuun. 2. krs: nosta 1 s neulomatta ja neulo muut s:t nurin. Toista 1.-

2. kerroksia.

VarsiVarsi

Luo (löysästi) 44-48-56-60-68 s. s ja jaa s 4 sukkapuikolle 11-12-14-15-17 s kullekin. Neulo suljettuna

neuleena 3-3,5-4- 5-5,5 cm 2 o 2 n joustinta. Neulo 1 krs oikeaa  ja kavenna samalla I ja II puikon alussa 1-0-

1-0-1 s neulomalla 2 o yht. =42-48-54-60-66 s. Neulo pintaneuletta ruutupiirroksen mukaan. Aloita

mallineule kerroksen alusta ruutupiirroksen silmukan nro 1-2-1-2-1 kohdalta. Neulo kunnes varren korkeus

on 15-23-32-35-37 cm joustin mukaan laskettuna. Neulo 1 krs oikeaa ja vielä 3-3,5-4- 5-5,5 cm 2 o 2 n

joustinta.

KantapääKantapää

Neulo III ja IV puikon  22-24-28-30-34 s:lla vahvennettua neuletta 22-24-28-30-34 krs:ta. Jaa s 3 puikolle: 1.

puikolle 7-8-9-10-11 s, 2. puikolle 7-8-9-10-11 s ja 3. puikolle 8-8-10-10-12 s. Kantapohjan kavennukset:

Neulo työn oikeasta reunasta kunnes 2. puikolla on jäljellä 1 s. Tee ylivetokavennus ja käännä työ. Nosta 1

s neulomatta, neulo nurin kunnes 2. puikolla on 1 s jäljellä, neulo 2 seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä työ.

Nosta 1 s neulomatta, neulo kunnes 2. puikolla on 1 s jäljellä, tee ylivetokavennus. Jatka edelleen samalla

tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskimmäisen puikon s:t pysyvät samana. Kun sivu-

s:t loppuvat, jaa kantalapun s:t 2 puikolle: III puikolle 3-4-4-5-5  s ja IV puikolle 4-4-5-5-6 s. 

KärkiKärki

Poimi oikein neuloen kantalapun reunasta IV puikolle 10-12-13-14-15 s ja puikkojen välistä 1 s. Neulo I ja II

puikolla mallineuletta. Poimi III puikolle puikkojen välistä 1 s ja kantalapun reunasta 10-11-12-13-14-15 s.

Kiilakavennukset: Neulo IV puikolla sileää oikeaa kunnes puikolla on 2 s, 2 o yht. Neulo I ja II puikolla

mallineuletta. Neulo III puikon alussa ylivetokavennus, 5-6-5-6-5  s sileää oikeaa ja loput s mallineuletta.

Jatka mallineuletta siitä kohtaa mihin se II puikon lopussa jäi. Jatka IV puikolla 8-9-11-12-14 s

mallineuletta, 5 o, 2 o yht. Jatka nyt kaikilla 4 puikolla mallineuletta siten, että kiilakavennusten aikana pois

kavennettavat silmukat ovat sileää oikeaa ja muut silmukat ovat mallineuletta. Toista kiilakavennukset

samoissa kohdissa joka kerroksella kunnes molemmilla puikoilla on 8-9-11-12-14 s. =36-42-48-54 s koko

työssä. Neulo kunnes pikkuvarpaan kärki on peittynyt. Siirrä kärkikavennuksia varten I puikon alusta 1 s IV

puikolle ja II puikon lopusta 1 s III puikolle. Kärkikavennukset: Jatka mallineuletta ja kavenna samalla

seuraavasti. Neulo I ja III puikon alusta 1 o, ylivetokavennus. Neulo II ja IV puikon lopussa 2 o yht, 1 o.

Toista kavennukset samoissa kohdissa ensin joka 2. krs 3-4-5-6-6 kertaa ja sen jälkeen joka krs kunnes

työssä on jäljellä 8-10-8-10-8 s. Vedä lanka s:n läpi, kiristä  ja päätä hyvin.



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