
Tuotekoodi: SAL130

teetee Sallateetee Salla



Sweets & Hearts sukatSweets & Hearts sukat

MalliMalli: SAL130 Niina Kaakkurivaara/ Tekstiiliteollisuus Oy

KokoKoko 38/40

Varren pituusVarren pituus n. 49 cm

Pohkeen ympärys venytettyäPohkeen ympärys venytettyä n.36-38 cm

LankaLanka: teetee Salla (80% villa, superwash, 20% polyamidi, 50gn. 100m)

luonnonvalkoinen (01) 50 g

harmaa (18) 150g

vaaleanpunainen (19) 100g

pinkki (12) 50g 

violetti (20) 50g 

Tiheys:Tiheys: n. 25s kirjoneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm

Puikot:Puikot: Sukkapuikot 3,5 ja 4 mm tai käsialan mukaan

Mallineuleet:Mallineuleet: Kierretty joustinneule: *Neulo 2o takareunasta, neulo 2 nurin*. Toista *_*. 

Kirjoneule:Kirjoneule: Neulo sileää oikeaa ruutupiirroksen mukaan.

VarsiVarsi

Luo löysästi 80 silmukkaa ohuemmille puikoille harmaalla langalla ja jaa s:t neljälle puikolle, 20 silmukkaa

puikolla. Neulo kierrettyä 2o, 2n –joustinneuletta 10cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita

kirjoneule ruutupiirroksen A mukaan. Mallikerta toistuu 2 -kertaa puikolla. Jos piirroksessa on yli 4 s:n

lankajuoksuja, sido lanka nurjalla. Kavenna merkityissä kohdissa neulomalla 2 o yhteen. Kun ruutupiirros

on neulottu, työssä on 56 silmukkaa, 14s puikolla.

KantalappuKantalappu

Jätä 3. ja 4. puikon s:t odottamaan ja neulo kantalappu 1. ja 2. puikon silmukoilla, harmaalla (18) langalla.

Voit yhdistää s:t samalle puikolle: Oikean puolen krs: Nosta 1. s neulomatta, neulo loput s:t oikein. Nurjan

puolen krs: *Nosta 1 s neulomatta, lanka kulkee työn nurjalla puolella, neulo 1 n, * toista *_* krs loppuun,

neulo viimeinen s aina nurin. Neulo kantapäähän yhtä monta kerrosta, kuin kantapäässä on silmukoita.

KantapohjaKantapohja

Jatka vahvistettua neuletta mutta kavenna seuraavasti: Neulo oikein, kunnes puikolla on 11 s jäljellä.

Nosta 1s neulomatta, neulo 1s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli (=ylivetokavennus). Käännä työ, nosta

1. s neulomatta, ja neulo vahvistettua neuletta, kunnes 0 puikolla on jäljellä 10 s ja neulo 2s nurin yhteen.

Käännä työ ja jatka kavennuksia kunnes reuna s:t on kavennettu pois ja keskellä on jäljellä 9s.

KiilaosaKiilaosa

Poimi sitten kantalapun reunasta harmaalla langalla 2. puikolle 14s + 1 s 2. ja 3. puikon välistä. Neulo 3. ja

4. puikot s:t harmaalla oikein. Poimi 1. puikolle 1s 4. ja 1. puikon välistä ja poimi kantalapun toisesta

reunasta 14s. Neulo vielä harmaalla 2.-4. puikkojen s:t. Kerroksen vaihtumiskohta on 1.ja 4. puikon välissä,

jalan sisäpuolella Aloita sitten kirjoneule ruutupiirroksen B mukaan. Kiilakavennuksia varten 1. ja 2.

puikoille on oma ruutupiirros. Toista 3.-4. puikoilla ruutupiirrokseen rajattua aluetta. Kavenna

ruutupiirroksen mukaan: Kavenna kiilaa varten seuraavalla krs:lla 1. puikon alussa tekemällä

ylivetokavennus (nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s, vedä neulomaton s neulotun yli) ja neulo 2. puikon

lopussa 2 o yhteen. Huom! Ruutupiirroksen 1. krs:lla kavennsu on vain 2. puikon lopussa. Neulo

kavennusten väliin aina yksi välikerros. Toista kavennuksia, kunnes työssä on taas sama silmukkaluku,

kuin ennen kantapäätä. Jatka sitten ilman kavennuksia ruutupiirroksen mukaan. Piirros toistuu 2 kertaa

puikolla. Jatka tarvittaessa harmaalla kunnes koko pohjan pituus on n. 20/22 cm tai kunnes sukka ylettää

pikkuvarpaan kärkeen.

KärkikavennuksetKärkikavennukset

Neulo 1. ja 3. puikon s:t oikein kunnes jäljellä on 3 s, neulo 2 s o yhteen 1 o. Neulo 2. ja 4. puikon alussa 1 o,



tee ylivetokavennus ja neulo loput s:t o. Neulo 2 välikerrosta, kavennuskerros, 1 välikerros, kavennuskerros

ja jatka sitten kavennuksia joka krs kunnes puikoilla on jäljellä 8 s. Katkaise lanka, pujota se loppujen s:den

läpi, kiristä ja päättele hyvin neulan avulla.

Neulo toinen sukka samoin mutta neulo kantapää 3. ja 4. puikon s:lla.

ViimeistelyViimeistely

Päätä langanpäät. Kastele sukat kauttaaltaan kädenlämpöisellä vedellä, puristele pyyhkeen välissä

kuivaksi, levitä alustalle mittoihinsa ja anna kuivua.

 

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