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PitsipolvisukatPitsipolvisukat

MalliMalli:RAI009 Tekstiiliteollisuus Oy / Emma Karvonen

Koko:Koko: aikuiselle, voi neuloa kokoihin 38-42, pitsineule joustaa hyvin joten sukka sopii leveämpäänkin

jalkaan.

LanganmenekkiLanganmenekki: teetee Rainbow sock, punainen/ruoste (04) 100 g (50g / 200 m , 75% villa 25% polyamidi)

Puikot:Puikot: pyöröpuikko tai sukkapuikot 2,5 mm tai käsialan mukaan

Mallineuleet:Mallineuleet: Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki kerrokset o. Varren joustinneule (72 silmukalla): *

1 o takareunasta, 1 n * toista *-* 18 kertaa, * 1 n, 1 o takareunasta * toista *-* 18 kertaa.

Tiheys:Tiheys: 32 s = 10 cm sileää oikeaa

LyhenteetLyhenteet: L 1 v: vasemmalle kallistuva lisäys (nosta silmukoiden välinen vaakasuora lanka puikolle

etukautta ja neulo se takareunastaan oikein). L 1 o: oikealle kallistuva lisäys (nosta silmukoiden välinen

vaakasuora lanka puikolle takakautta ja neulo se etureunastaan oikein) Yliv: ylivetokavennus (nosta 1 s

neulomatta, neulo seuraava s o, nosta neulomatta jätetty silmukka neulotun yli). K&K: kiedo ja käännä (Tuo

lanka työn eteen. Nosta seuraava silmukka vasemmalta puikolta neulomatta oikealle puikolle. Vie lanka

työn taakse. Käännä työ. Nosta äsken nostettu silmukka takaisin alkuperäiselle puikolle ja vie lanka

lopuksi työn taakse. Lanka on nyt kiedottu silmukan ympärille).

KärkiKärki

Luo Magic Cast-on -tekniikalla (ohje) tai muulla haluamallasi kärkialoitustekniikalla 24 s. Ensimmäiset 12

silmukkaa (1. puikon silmukat pyöröpuikolla neulottaessa) ovat jalkapöydän silmukat, jälkimmäiset 12 s (2.

puikon silmukat) jalkapohjan silmukat. Neulo 1 krs o. Aloita kärkilisäykset: 1. krs: 1 o, L 1 v, neulo o kunnes

jalkapöydän silmukoita on 1 jäljellä, L 1 o, 1 o. Toista samanlaiset lisäykset jalkapohjan puolella (=4 s

lisätty kerroksella). 2. krs: neulo o. Toista näitä kahta kerrosta kunnes työssä on 60 s.

JalkateräJalkaterä

Pitsineuletta neulotaan jalkapöydän silmukoilla, jalkapohjan silmukoilla neulotaan sileää neuletta: 1. krs: 1

o, * 2 o yht, lk * toista *-* 6 kertaa, 4 o, * lk, yliv * toista *-* 6 kertaa, 1 o. Krs loppuun oikein. 2. krs: neulo o.

3. krs: 2 o, * 2 o yht, lk * toista *-* 5 kertaa, 6 o, * lk, yliv * toista *-* 5 kertaa, 2 o, krs loppuun o. 4. krs: neulo

o. Toista pitsineuleen kerroksia 1-4 kunnes jalkaterä on noin 12 cm lyhyempi kuin haluttu kokonaispituus,

ja olet viimeksi neulonut pitsineuleen 4. kerroksen. Jatka pitsineuletta kuten edellä, ja aloita kiilalisäykset

kantapäätä varten jalkapohjan puolella näin: Neulo pitsineuleen 1. krs jalkapöydän silmukoilla, sitten 1 o, L

1 v, neulo o kunnes kerroksella on jäljellä 1 s, L 1 o, 1 o. (= 2 s lisätty jalkapohjan sivuille). Jatka edelleen

pitsineuletta ja toista samanlaiset lisäykset joka 2. kerroksella yhteensä 12 kertaa. Älä neulo enää

välikerrosta viimeisen lisäyskerroksen jälkeen. Työssä on nyt 84 s, jalkapöydän puolella alkuperäiset 30 s

ja jalkapohjan puolella 54 s.

KantapohjaKantapohja

Neulo jalkapöydän silmukat pitsineuletta kuten edellä (vuorossa 4. krs). Aloita kantapohjan neulominen

jalkapohjan silmukoilla näin: 1. krs: neulo o kunnes kerroksella on 13 s, K&K. 2. krs (np): neulo n kunnes

jalkapohjan silmukoista on jäljellä 13 s. K&K. 3. krs (op): neulo o kunnes jäljellä on 1 s ennen edellisellä

kerroksella kiedottua silmukkaa, K&K. 4. krs (np): neulo n kunnes jäljellä on 1 s ennen edellisellä

kerroksella kiedottua silmukkaa, K&K. Toista kerroksia 3-4 kunnes kantapohjan keskellä on jäljellä 10 s, ja

molemmilla reunoilla on 10 kiedottua silmukkaa.

Kantapään käännösKantapään käännös

1. krs (op): Neulo kantapohjan keskisilmukat oikein. Neulo jokainen kantapohjan vasemman reunan

kiedottu silmukka oikein yhteen sen juurelta löytyvän lankalenkin kanssa, kunnes jäljellä on 1 kiedottu s.

Nosta viimeinen kantapohjan kiedottu silmukka ja sen lankalenkki oikealle puikolle. Neulo 1. kantakiilan

silmukka oikein, ja nosta neulomatta nostettu silmukka ja lankalenkki sen yli. (1 kiilasilmukka kavennettu.)

Käännä työ. 2. krs (np): Nosta 1 s neulomatta lanka työn edessä. Neulo n kunnes tulet kiedottujen

silmukoiden kohdalle kantapohjan toisessa reunassa. Neulo jokainen kiedottu silmukka nurin yhteen sen
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juurelta löytyvän lankalenkin kanssa, kunnes jäljellä on 1 kiedottu s. Neulo viimeinen kiedottu s, sen

lankalenkki ja ensimmäinen kiilasilmukka 3 n yht. (1 kiilasilmukka kavennettu.) Käännä työ.

KantalappuKantalappu

1. krs (op): Nosta 1 s neulomatta lanka työn takana. Neulo o kunnes kantalapun reunassa on jäljellä 1 s.

Nosta 1 neulomatta, neulo 1 o, nosta neulomatta jätetty silmukka neulotun yli. Käännä työ. 2. krs (np):

Nosta 1 s neulomatta lanka työn edessä. Neulo n kunnes kantalapun reunassa on jäljellä 1 s. Neulo 2 n

yht. Käännä työ. Toista kerroksia 1-2 kunnes kaikki kiilasilmukat on kavennettu kantalapun vasemmasta

reunasta, ja olet viimeksi neulonut oikean puolen kerroksen. Älä enää käännä työtä. Kantalapun oikeaan

reunaan jää vielä 1 kaventamaton kiilasilmukka. Neulo jalkapöydän silmukoilla pitsineuletta kuten

jalkaterässä (vuorossa pitsin 1. krs), neulo kantapään silmukoiden alussa 2 o yht, ja neulo vielä 14 o. Tässä

on nyt kerroksen uusi vaihtumiskohta (sukan takana keskellä kantapäätä), työssä on taas alkuperäinen

määrä silmukoita, (60 s). Voit asettaa halutessasi silmukkamerkin kerroksen vaihtumiskohtaan.

VarsiVarsi

Varsi neulotaan kauttaaltaan pitsineuletta. Neulo ensin 1 krs oikein kaikilla silmukoilla, ja aloita seuraavaa

kerroksella pitsi: 1. krs: 3 o, * 2 o yht, lk * toista *-* 12 kertaa, 6 o, * lk, yliv * toista *-* 12 kertaa, 3 o. 2. krs:

neulo o. 3 krs: 2 o, * 2 o yht, lk * toista *-* 13 kertaa, 4 o, * lk, yliv * toista *-* 13 kertaa, 2 o. 4. krs: neulo o.

Toista kerroksia 1-4 kunnes varren pituus on 17 cm tai kunnes pohje alkaa leventyä, ja olet viimeksi

neulonut pitsineuleen 4. kerroksen. (Pohjelisäykset voi myös jättää kokonaan tekemättä, mikäli niille ei ole

tarvetta, tällöin jatka pitsineuletta kuten edellä.) Neulo pohjelisäykset neljän seuraavan pitsineulekerroksen

aikana näin: 1. krs: 2 o, lk, 1 o, * jatka pitsineuletta normaalisti 1. kerroksen mukaan kunnes kerroksella on

3 s, 1 o, lk, 2 o. 2. krs: neulo o. 3. krs: 3 o, lk, jatka pitsineuletta normaalisti 3. kerroksen mukaan kunnes

kerroksella on 3 s, lk, 3 o. 4. krs: neulo o. (4 s lisätty, työssä on nyt 64 s.) Jatka varren pitsineuletta kuten

aiemmin, toista kerroksia 1-4 kolme kertaa (pitsineuletta myös lisätyillä silmukoilla), ja neulo sitten taas

pohjelisäyskerrokset (työssä 68 s). Neulo vielä tavalliset pitsineulekerrokset 1-4 kolme kertaa, ja

pohjelisäyskerrokset kerran. Työssä on nyt 72 s. Jatka pitsineuletta ilman lisäyksiä kunnes halutusta

varren pituudesta puuttuu noin 5 cm, ja olet viimeksi neulonut pitsineuleen 4. kerroksen. Neulo varrensuun

joustinneuletta 15 kerrosta. Päättele silmukat joustavasti edelleen joustinta neuloen.

ViimeistelyViimeistely

Päättele langanpäät. Kastele sukat kauttaaltaan ja puristele ylimääräinen vesi pyyhkeeseen. Anna kuivua

sukkaplokkien päällä tai venyttele sukat muotoonsa ja anna kuivua tasolla.

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