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VAUVALLE SUKAT JA MYSSY SAMAA SÄVYÄ

SUKAT:
NEULETIHEYS
KOOT
LANGANMENEKKI
SUKKAPUIKOT

Noin 28 s x 40 krs sileää puikoilla 2.5 = 10 x 10 cm
0–3 (6–9) 12–15 (18–24) kk
Noin 15 (20) 20 (25) g (väri 12209)
2.5 mm

MYSSY:
NEULETIHEYS
KOOT
LANGANMENEKKI
SUKKAPUIKOT
PYÖRÖPUIKKO
TARVIKKEET

Noin 26 s x 34 krs sileää puikoilla 3 = 10 x 10 cm
1-3 (3-6) 6-9 (9-12) 12-18 kk
Noin 20 (20) 25 (25) 30 g (väri 12209)
3 mm
3 mm, 40 cm
6 merkkirengasta

DESIGN & OHJE
SUOMENNOS
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LANGAT

Llama Silk (70% Pehmeää babylaamaa, 30% mulperisilkkiä. Noin 50 g = 165 m)

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
KUVAT Lasse Åbom – Gävle
VALOKUVAMALLI Idun Joachimsson
Peitto: Ohje 91784
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se

VIHJEEKSI

• Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
• Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.
• Neulo aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neuletiheys.
Jos neuletiheys ei täsmää, vaihda joko ohuemmat tai paksummat puikot.

LYHENTEET

s= silmukka/silmukat, o=oikein, n=nurin, sileä=sileäneule, krs=kerros, kav=kavennus, ylivkav=ylitsevetämisenkavennus,
lis=lisäys, seur.=seuraava.

OHJEET

Ylitsevetämisenkavennus (ylivkav): Nosta 1 s oikealle puikolle, kuin neuloisit sen oikein, neulo 1 o, vedä nostettu s
neulotun ylitse.
Kaksois-ylitsevetämisenkavennus (2-ylivkav): Nosta 2 s, kuin neuloisit ne oikein yhteen, neulo 1 o, vedä nostetut s
neulotun ylitse.
Lisäys (lis): Nosta lanka 2 s:n välistä, käännä ja siirrä vasemmalle puikolle, neulo se oikein.

SUKAT
VARSI

Luo 36 (40) 44 (48) s kahden puikon päälle, nro 2,5 mm. Jaa 4 puikolle ja neulo pyöröneuletta. Neulo joustinneuletta
*2 o, 2 n* 6 (7) 8 (9) cm.
Seur. krs: Neulo *2 o, 2 n yhteen*, toista *-* krs loppuun = 27 (30) 33 (36) s. Neulo 4 krs joustinneuletta *2 o, 1 n*.
Seur. krs: Neulo *2 o, 1 lis, 1 n* toista *-* krs loppuun = 36 (40) 44 (48) s.
Seur. krs: Neulo joustinneuletta *2 o, 2 n* krs loppuun.

KANTAPÄÄ

Neulo sileää edestakaisin 20 (20) 24 (24) s. Siirrä 1. o silmukka odottavalle puikolle. Kantapään 1. ja viim. s neulotaan
1 o jatkuen joustinneuleesta. Neulo sileää 2½ (2½) 3 (3½) cm.
Neulo nyt aloittaen oikealta: 11 (11) 13 (13) o, 1 ylivkav, 1 o, käännä,
nosta 1 s, 3 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
nosta 1 s, 4 o, 1 ylivkav, 1 o, käännä,
nosta 1 s, 5 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
nosta 1 s, 6 o, 1 ylivkav, 1 o, käännä,
jatka kaventamista, kunnes kaikki sivusilmukat on neulottu.
Poimi 8 (10) 12 (14) s kantapään mol. sivuista. Kantapään s neulotaan sileää, sukan päällä jatketaan joustinneuletta,
*2 o, 2 n*. 1. krs:n jälkeen aloitetaan kaventaminen kantapään mol. reunoissa, poimitut s kavennetaan. Aloita keskeltä
kantapäätä, neulo sileää, kunnes puikolla 1 on jäljellä 2 s, 2 o yhteen. Joustinneuletta puikot 2 ja 3, puikon 4 alussa 1
ylivkav, loput s oikein. Toista kavennukset joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 36 (40) 44 (48) s.

JALKATERÄ

Neulo suoraa, kunnes jalkaterä on 6 (7) 8 (9) cm. Joustinneuletta päällä, pohjassa sileää. Joustinneuleen alussa ja lopussa on 2 o.
Kärkikavennukset:
HUOM! Puikot 1 ja 4 = sukan pohja (sileää). Puikot 2 ja 3 = sukan päällä (joustinneuletta).
Puikko 1: neulo, kunnes jäljellä on 3 s, 2 o yhteen, 1 o.
Puikko 2: 1 o, 1 ylivkav, loput s joustinneuletta.
Puikko 3: joustinneuletta, ilman kavennuksia.
Puikko 4: sileää, ilman kavennuksia.
Toista kav kaikkiaan 4 krt (puikoilla 1 ja 2) viim. krs ilman kavennuksia. Nyt kavennetaan joka puikolla, joka krs:lla.
Puikot 1 ja 2: kuten aiemmin.
Puikko 3: joustinneuletta, kunnes jäljellä on 3 s, 2 o yhteen, 1 o.
Puikko 4: 1 o, 1 ylivkav, sileää loput s. Kavenna joka krs:lla, kunnes jäljellä on 8 s.
Katkaise lanka, vedä 8 s:n läpi. Päättele langat.
Neulo toinen sukka. HUOM! Aloita kärkikavennukset puikoilla 3 ja 4, jotta muodostuu oikean ja vasemman jalan sukka.

MYSSY

Luo 104 (110) 116 (122) 128 s pyöröpuikolla 3 mm. Neulo pyöröneuleena joustinneuletta *1 o, 1 n* 6 (7) 8 (9) 10 krs.
Neulo 1 krs o ja merkitse lis ja kav näin:
Aseta 1 merkki 1:n s:n ympäri = keskitaka. Neulo 18 (19) 20 (21) 22 o, neulo ja merkitse seur. s, 18 (19) 20 (21) 22 o,
neulo ja merkitse seur. s, 13 (14) 15 (16) 17 o, neulo ja merkitse seur. s, 13 (14) 15 (16) 17 o, neulo ja merkitse seur.
s, 18 (19) 20 (21) 22 o, neulo ja merkitse seur. s, 18 (19) 20 (21) 22 o = 6 merkintää.
Seur. krs: Lisää merkkien 1, 3 ja 5 mol. puolin = 6 lisäystä.
Neulo, kunnes on 1 s ennen merkittyä s, 2-ylivkav merkkien 2, 4 ja 6 kohdalla = 6 kavennusta.
Lisää ja kavenna joka 2. krs:lla, yhteensä 6 (7) 8 (9) 10 krt. Sen jälkeen vain kavennetaan samojen merkkien kohdalla
joka 2. krs:lla (enää ei lis). Vaihda sukkapuikot tarvittaessa. Jatka kaventaen joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 32 s. Nyt
kav joka krs:lla, kunnes jäljellä on 8 s. Katkaise lanka. Vedä 8 s:n läpi.

NYÖRIT

Poimi 3 s toisen korvalapun kärjestä sukkapuikoilla. Neulo 3 o, ota puikko vasempaan käteen kääntämättä työtä. Tuo s
puikon alkuun, pidä lanka aika kireällä takana. Neulo 3 o, vaihda kättä kääntämättä, neulo 3 o, jne.
Jatka, kunnes nyöri on noin 20 (21) 22 (23) 24 cm.
Neulo 3 s yhteen, katkaise lanka, vedä s:iden läpi.
Neulo nyöri toisen korvalapun kärkeen.
Päättele langat.
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