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Kälviän Ikkuna-sukat, kesäväri

Lanka: Novita 7 veljestä tai vastaava lankavahvuus , 100g/200m.
Väreinä Tumma hiiliharmaa, vaaleansininen, valkoinen, lilasävy,
keltainen/okra, Lehmus-vihreä, Terrakotta(ruoste)
Mallipiirroksen punainen väri= nurjat silmukat
vaaleanpunainen väri= tyhjä ruutu
Haalea lila= nilkkaresorin kavennus-silmukka
Jos haluat voit korvata mallipiirroksen hiilenharmaan värin
valkoisella.
Mallikerta: 32s x 2 , Puikot: 3,5mm ja 4mm
Tiheys pesty mallitilkku: noin 24s/28k = 10 X 10cm

Ohje:
1) Luo hiilenharmaalla (tai valkoisella) 60 s puikoille 3,5mm ja neulo
resorineulosta 2oikein 2nurin krs.t 1-10.
Huom! Mallipiirrokseen nurjat silmukat on merkitty punaisella
värillä . Vaaleapunaiset ruudut on siis tyhjää ensimmäiset 10krs.ta
2) Krs 11: Neulo nurjasilmukkakerros hiilenharmaalla ( tai valkoisella),
lisää 1 silmukka puikkojen 1 ja 3 alussa, sekä 2 ja 4 lopussa, katkaise
lanka, työssä on nyt 64 silmukkaa.
3) Vaihda pohjaväri vaaleasininen ja neulo krs.t 12-13 oikeaa sileää
neulosta
4 Krs.t 14-16: Jatka vaaleansinisellä pohjavärillä, ota työhon
hiilenharmaa ja aloita kirjoneule neulomalla kuviovärillä
mallipiirroksen punaisella merkityt silmukat nurin.
5) Krs.t 17-22: Mallipiirroksessa on kuviovärillä sekä nurjia
kuviosilmukoita (merkitty punaisella) , että normi oikeita
kuviosilmukoita ( merkitty tummaharmaalla piirrokseen)

6) Krs.t 23-31 Neulo normi kirjoneuletta, pohaväri vaaleasininen ja
kuvioväri hiilenharmaa ( tai valkoinen)
7) Krs.t 32-33: Katkaise vaaleasininen väri, neulo hiilenharmaalla (tai
valkoisella) 2 krs sileää oikea silmukkaneulosta. Pohjaväriksi muuttuu
nyt hiilenharmaa ( taii valkoinen)
8) Krs.t 34-35: Ota lilasävy työhön, neulo kirjoneuletta , pohjaväri
hiilenharmaa(valkoinen) , kuvioväri lilasävy
9) Krs 36: Pohjavärillä 1 krs oikea silmukkakerros
10) Krs.t 37-38: Kirjoneuletta pohjaväri+ lilasävy ,katkaise lila lanka
11) Krs 39: Pohjavärillä 1 krs oikea silmukkakerros
12) Krs.t 40-44: Ota kuvioväriksi keltainen/okra ja neulo kirjoneuletta
pohjaväri+ kuvioväri
13) Krs45: Pohjavärillä 1 krs oikea silmukkaneulosta
14) Krs.t 46-50: Kirjoneuletta pohjavärillä + kuviovärillä
keltainen/okra, katkaise lopussa keltainen kuvioväri
15) krs 51: 1 krs pohjavärillä oikea silmukkaneulosta
16) Krs.t 52-53: Kirjoneuletta Pohjavärillä + kuviovärinä Lehmusvihreä,
lopussa katkaise kuvioväri
17) Krs.t: 54-55: 2 krs pohjavärillä oikea silmukkaneulosta, katkaise
pohjavärilanka
18) Krs 56: 1 krs valkoisella oikea silmukkaneulosta, katkaise lanka
19) Krs 57: 1 krs lehmusvihreällä värillä, katkaise lanka
20) Krs 58: Vaihda terrakotta/ruosteväri pohjalankaan ja neulo nurja
silmukkakerros ( merkitty mallipiirrokseen punaisella värillä)
21) Krs.t 59-60 : 2 krs.ta terrakotta-värillä oikea silmukkaneulosta.
22) Krs.t 60-69: Ota työhön kuvioväriksi hiilenharmaa ja neulo
kirjoneuletta
23) Krs.t 70-71: Katkaise hiilenharmaa kuviolanka ja tee pohjavärillä
terrakotta 2 krs.ta oikea silmukkaneulosta.

24) Krs 72: Neulo pohjavärillä nurja silmukkaneulosta ja kavenna
puikon 1 ja 3 alussa 1 silmukka, sekä puikkojen 2 ja 4 lopussa 1
silmukka (neulo oikein yhteen 2silmukkaa) . Työssä kavennusten
jälkeen yhteensä 60 silmukkaa.
25) Krs.t 73-81: Ota työhön pohjaväriksi hiilenharmaa ( tai valkoinen) ja
neulo resorineulosta mallipiirroksen mukaan. Nurjat silmukat
merkitty mallipiirrokseen punaisella värillä.
26) Krs 82: Jatka vielä 1 kerros resorineulosta, kavenna 1 s oikein yhteen
puikon 1 ja 3 alussa sekä puikkojen 2 ja 4 lopussa. Työssä nyt 56
silmukkaa ( 14 s / puikko)
Sukan varsiosa on nyt valmis.
Jos haluat tehdä säärystimet sukkien sijasta, neulo päättelykerros,
katkaise lanka ja neulaa langanpätkät nurjalle puolelle, höyrytä
neulos ja tee toinen säärystinvarsi samoin.
Jos valitsit sukkien teon niin seuraavaksi vuorossa on kantatilkun
neulominen. Valitse millä värillä haluat sukkaosan tehdä ja aloita
neulomaan oikein/nurin kerroksia:
Neulot siis 28 silmukalla ( 4 ja 1 puikon silmukoilla):
1 puikon silmukat oikein (14s), käännä työ, nosta 1 silmukka nurin
neulomatta ja neulo 27 seuraavaa silmukkaa nurin, käännä työ , nosta 1
s oikein ja neulo 27 seuraavaa silmukkaa oikein. Toista näitä kahta
oikein/nurin kerroksia kunnes kantatilkun korkeus on 26-28 kerrosta
ja nurja silmukkakerros viimeisenä neulottu.
Aloita kantapään muotoilu:
1) Neulo 1 puikon silmukat oikein, puikolla 2 : 4 ensimmäistä silmukkaa
oikein , nosta 1 silmukka, neulo seuraava silmukka ja nosta neulomaton
silmukka yli (= ylivetokavennus), käännä työ, nosta 1 silmukka, neulo
nurjaa ensimmäinen puikko loppuun sekä seuraavan puikon 4
ensimmäistä silmukkaa nurinj, neulo kaksi seuraavaa silmukkaa
nurin yhteen ja käännä työ. Toista näitä oikein ja nurin
kavennuskerroksia kunnes kavennuskohdan vasemmanpuoleiset
silmukat on kavennettu pois , työssä jäljellä 10 keskisilmukkaa (
5/puikko) ja viimeinen neulottu kerros on nurja.

Seuraavaksi tulevat sukan kiilakavennukset, neulos on sileää oikeaa ja
mukana kulkee nyt kaikki neljä puikkoa silmukoineen sekä poimitaan
mukaan kantatilkun sivusta silmukat.
1) Neulo kantapään( 4 puikon silmukat) 5 s , seuraavaksi 1 puikon 5
silmukkaa, Poimi kantapäätilkun vasemmasta reunasta 13/14s + 1
silmukka puikon 1 ja 2 välistä ( jos neuloit kantatilkun korkeudeksi 26
kerrosta, poimi 13s , jos taas 28 niin poimi 14 s )
Neulo puikot 2 ja 3 , Puikon 4 alussa poimi ensin ennen kantatilkun
silmukoita 1 silmukka ja seuraavaksi kantatilkun toisesta reunasta 13/
14 silmukkaa, siirrä lisäksi 4.nnen puikon silmukat samalle puikolle
ja neulo 4.nnen puikon kaikki silmukat tyhjäksi jääneellä puikolla.
2) Neulo pukko 1 silmukat (puikolla 5s+ 13/14+1 = 19/20 silmukkaa)
kunnes 2 viimeistä silmukkaa jäljellä, neulo nämä oikein yhteen. Neulo
puikko 2 ja 3. Puikon 4 alussa (silmukoita 19/20 puikolla) 2 oikein
takareunoista yhteen ja neulo puikko loppuun.
Jatka näitä kavennuksia, 1 puikon lopussa 2 viimeistä silmukkaa
oikein yhteen ja 4nnen puikon alussa 2 ensimmäistä takareunoista
yhteen kunnes 1 ja 4.llä puikolla on jäljellä 12 silmukkaa
Järjestä silmukat / tasaa joikaiselle puikolle 13 silmukkaa ja neulo
sileää oikeaa kaikilla puikoilla pyöröneuleena kunnes pituus peittää
A) oman jalkasi pikkuvarpaan/sovita
B) Halutun pituuden miinus 5cm
c) Laskutoimitus versus kengänkoko cm.ssä: Kengän koko nro jaetaan
3.lla ja kerrotaan 2.lla ja tämän tulos = halutun kengänkoon pituus
cm.ssä ja tästä miinus 5cm
D) Neulonnan apuvälinettä sukkamittaa apuna käyttäen halutun jalan
koko nron pituus miiinus 5cm
Aloita kärkikavennukset:
Jos haluat vaihtaa sukan kärkeen värin, tee se nyt ja neulo 1
ylimääräinen kerros

A1) Puikko 1, neulo kunnes 3 silmukkaa jäljellä, neulo seuraavat 2 oikein
yhteen ja viimeinen silmukka oikein. Puikon 2 alussa 1 silmukka
oikein, nosta seuraava silmukka , neulo seuraava ja vedä neulomaton
silmukka yli (= ylivetokavennus), neulo puikko 2 loppuun. Neulo 3
puikko kuten puikko 1 ja 4.s puikko kuten puikko 2.
A2) 1 kerros oikein
Toista näitä A1 ja A2 kerroksia vielä 3 kertaa.( yhteensä 8 kärjen
kavennus kerrosta). Jatka kavennuksia A1 joka kerroksella kunnes
työssä on jäljellä 12 silmukkaa ( 3s/puikko), Katkaise lanka jättäen
noin 10cm pitkä ”häntä” ja poimi silmukat neulalla langalle, vedä
silmukat suppuun,kiristä, pujota langanpää nurjalle ja päättele
langanpää , + muut työssä olevat langanpätkät päättelet nurjalle myös.

Sukka on valmis, seuraavaksi teet toisen sukan samoin, lopuksi
höyrytä sukat.
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