
Tuotekoodi: RAI014

teetee Rainbow Sockteetee Rainbow Sock



Rainbow pitsisukatRainbow pitsisukat

Sukka aloitetaan terästä ja neulotaan kohti sukan suuta. Kantapää neulotaan lyhennetyistä kerroksista

muodostuvin kiiloin, ns. tomaattikantapää. Voit neuloa yhteen sukkaan kokonaisen kerän lankaa, jolloin

langantähteitä ei jää ja saat pitkät sukat.

Malli:Malli: RAI014 Tekstiiliteollisuus Oy/Anu Paljärvi

Koko:Koko: 38-39

Lanka:Lanka: teetee Rainbow Sock (75% WO, 25 PA%, 50g=200m). 100g turkoosi-pinkkiä (08)

PuikotPuikot: sukkapuikot 2,5 mm tai käsialan mukaan

Tiheys:Tiheys: 30 s = 10 cm sileää neuletta

MallineuleetMallineuleet: sileä neule, kuvio mallipiirrosten mukaan

Ota lanka kerän sisältä. LuoOta lanka kerän sisältä. Luo yhdelle puikolle 12 s, neulo nämä s:t oikein. Älä käännä työtä ympäri vaan

ylösalaisin. Puikko, jolla s:t ovat, on alhaalla ja silmukoiden luomisreuna ylhäällä. Poimi toiselle puikolle 12

s luomisreunasta. Jaa nyt työssä olevat 24 s neljälle puikolle, 6 s/puikko. Neulo 6 ensimmäistä s ja laita

merkki kerroksen vaihtumiskohdasta. Merkin jälkeinen puikko on 1. puikko ja merkkiä edeltävä puikko on

4. puikko. Kerroksen vaihtumiskohta jää jalkapohjan alle.

Aloitetaan terän neulominen:Aloitetaan terän neulominen: Neulo 1. puikon s:t oikein, kunnes jäljellä on 2 s, neulo seuraava s oikein sekä

etu- että takareunasta (=1 s lisätty), neulo puikon viimeinen s o. Neulo 2. puikon alusta 1 s o, neulo

seuraava s oikein etu- ja takareunasta (=1 s lisätty), neulo puikon loput s:t o. Neulo 3. puikon s:t kuten 1.

puikolla. Neulo 4. puikon s:t kuten 2. puikolla. Krs:lla työhön tuli 1 s lisää jokaiselle puikolle (=7s/puikko).

Toista samanlaiset lisäykset 1. ja 3. puikon lopussa ja 2. ja 4. puikon alussa vielä 2:lla seuraavalla krs:lla.

Toista sitten lisäykset joka 2. krs yht 3 kertaa ja lopuksi joka 3. krs yht 2 kertaa. Välikerroksilla neulo s:t

oikein. Työssä on nyt 14s/puikko (=56s). Neulo viimeisten lisäysten jälkeen 4 krs o. Siirrä 2. puikolta 1 s 1.

puikolle (=15 s 1. puikolla, 13 s 2. puikolla, 14 s 3. ja 4. puikolla). Neulo jatkossa 1. ja 4. puikolla oikein,

kunnes toisin mainitaan (jalkapohja), 2. ja 3. puikolla mallipiirroksen 1 mukaan toistaen krs:ia 1-6. HUOM!

Tee 1. mallikertaan 1. krs kahteen kertaan. Näin saadaan kuvio alkamaan kauniisti sileän kärjen jälkeen.

Jatka, kunnes työn pituus sileää osuutta pitkin mitaten on noin 15,5 cm.

KiilaKiila: Neulo 1. puikon s:t, kunnes jäljellä on 2 s, neulo s:den välinen lankalenkki kiertäen (vasemmalle) o,

jatka 2. ja 3. puikolla mallineuletta, neulo 4. puikon alusta 2 s, neulo s:den välinen lankalenkki kiertäen

(oikealle) o, neulo puikon loput s:t. Toista lisäyskrs joka 3. krs vielä 3 kertaa. Neulo viimeisen lisäyskrs:n

jälkeen 3 krs o.

Kantapää:Kantapää: Neulotaan puikoilla 4 ja 1 (kantapään aikana et tarvitse 5. puikkoa). Neulo 4.:lle puikolle 1.

puikon s:ta, kunnes 1. puikolla on jäljellä 2s, käännä työ. Nosta 1. s kuin neuloisit sen nurin, vie lanka s:n ja

puikon yli ja kiristä lanka niin tiukalle, että silmukasta muodostuu kaksoissilmukka, neulo n, kunnes puikolla

on 2 s jäljellä, * käännä työ, nosta 1. s kuin neuloisit sen nurin, kiristä kaksoissilmukaksi, neulo o, kunnes

olet yhden s:n päässä kaksoissilmukasta. Käännä työ, nosta 1. s, kiristä kaksoissilmukaksi, neulo n, kunnes

olet 1 s:n päässä kaksoissilmukasta *, toista * - *, kunnes OP:lla on 11s ennen kaksoissilmukkaa, neulo

koko krs:n ympäri (myös 2. ja 3. puikko) tasoituskrs. Neulo tasoituskrslla kaksoissilmukat yhtenä

silmukkana, eli s:n molemmat reunat neulotaan yhteen, silmukkaluku ei muutu. Jatka neulomalla

lyhennetyt krs:t uudestaan kantapääohjeen alusta alkaen vielä 3 kertaa. Jaa sitten 1. ja 4. puikon s:t omille

puikoilleen, 1. puikolla 1 s enemmän kuin 4. puikolla.

Kiila:Kiila: Jatka työtä kaikilla 4:llä puikolla siten, että 1. puikon lopussa neulotaan 2. ja 3. viimeinen s yhteen,

puikoilla puikoilla 2 ja 3 jatketaan mallineuletta ja puikon 4 alussa tehdään 2. ja 3. s:lla ylivetokavennus.

Toista kavennuskrs joka 2. krs vielä 3 kertaa.

Varsi:Varsi: Kuvion jatkamisen helpottamiseksi siirrä 3. puikon viimeinen s 4. puikolle. Neulo 1. puikon s:t o,

neulo puikolle vielä 1 s oikein 2. puikolta. Laita merkki kerroksen vaihtumiseksi. Neulo kaikilla s:lla



mallikertaa mallipiirroksen 2 mukaan (aloita siltä krslta, mihin olet etuosan mallikerrassa kiilan jälkeen

jäänyt). Mallikerta toistuu 2 kertaa krs:n aikana. Kun olet neulonut kantapään ja kiilan jälkeen 6 cm

mallineuletta, tee seuraavalla krs:lla lisäys niissä neljässä kohdassa, joissa kapeiden pitsikuvioiden välissä

on 1 nurja s: neulo n silmukka nurin etu- ja takareunasta (=4 s lisätty krs:n aikana). Neulo jatkossa lisätyt

s:t nurin. Jatka mallineuletta 3,5 cm. Toista sitten lisäykset samojen nurjien raitojen kohdalla neulomalla 1.

n silmukka etu- ja takareunasta n. Toista lisäykset n. 3,5cm välein vielä 3 kertaa. Lisäyskohtiin muodostuu

levenevät nurjien s:den kiilat, jotka tekevät tilaa säärelle ja pohkeelle. Lisäysten jälkeen työssä on 76 s ja

lisäyskohdissa 6 nurjaa s peräkkäin. Huom! Voit tehdä lisäyksiä vähemmän ja harvempaan, jos sääri on

kovin kapea ja vastaavasti lisätä enemmän ja tiheämmin silmukoita leveämmälle säärelle. Kun työssä on

kantapään jälkeen 19 mallikertaa, neulo vielä krs:t 1-5. Neulo joustinta: 1 oikein kiertäen, 1 nurin, kunnes

lankaa on jäljellä pari m päättelyä varten. Päättele s:t neuloen oikeat s:t o ja nurjat n.

Viimeistely:Viimeistely: Kostuta, levitä alustalle ja anna kuivua.

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