
LEMPÄÄLÄN LIEKKISUKAT

Koko: 39 (valmiin sukan jalkaterän pituus 24 cm)

Lanka: Pirkanmaan Korityö Oy:n Roosanauha ja Kirjopirkka (75% villa, 25% polyamid), 100g= 420m

värit: Roosanauhalanka musta 100g, Kirjopirkka punainen (väri 45) 50g, Kirjopirkka oranssi
(väri 46) 50 g, Kirjopirkka keltainen (väri 50) 50g.

Puikot: Sukissa on käytetty lankaa kaksinkertaisena, jolloin puikot n. 3.5. tai käsialan mukaan

Neuletiheys: 24s ja 28 krs= 10cm x 10cm

Suunnittelija: Aada Hokkanen

Neuleohje: Suunnittelijaopettaja Anne Sallinen, Pirkan opisto

VARSI:

Luo mustalla langalla 68 s ja jaa silmukat neljälle puikolle.  Kerroksen vaihtumiskohta asettuu keskelle

jalkaterän taakse.

Neulo suljettuna neuleena 2krs o. Neulo 11 krs:n pitsineule mustalla ruutupiirroksen 1. mukaan. Punaisella

värillä on rajattu toistuva mallikerta.

Neulo mustalla 4 krs oikein.

Neulo mustalla 13 krs 1o1n (neulo oikea s takareunasta). Neulo 5 krs oikein kaventamalla 1. krs:lla 4 s
tasavälein eli 1 s jokaisella puikolla. Työssä on nyt 64 s.

*Neulo mustalla seuraavan krs:n alusta 1o, neulo 2 seuraavaa s oikein yhteen. Jatka kerrosta, kunnes jäljellä
on 3 s. Neulo kaksi seuraavaa s. takareunoista oikein yhteen ja viimeinen o.

Neulo mustalla 3 krs oikein*.



Toista *-* kunnes työssä on 54s. (yhteensä 5 kavennuskerrosta)

Neulo seuraavaksi ruutupiirros 2. Punaisella värillä on rajattu toistuva mallikerta.

Neulo seuraavaksi 1o1n resoria 12 krs mustalla langalla. (neulo oikea s takareunasta). Neulo samoin vielä
ensimmäisen puikon silmukoista 12 ensimmäistä neljännen puikon jatkoksi ja käänny. Nosta 1. s
neulomatta ja neulo nurin 23. (puikolla on siis yhteensä 24s) Siirrä neljännen puikon alusta kolmannelle
puikolle ylimääräiset silmukat. Siirrä samoin kakkospuikolle ykköspuikolta ylimääräiset silmukat.

KANTALAPPU: Kantalappu neulotaan ensimmäisen ja neljännen puikon 24 silmukalla, jotka on sijoitettu
samalle puikolle. *Käänny ja nosta ensimmäinen s neulomatta. Neulo loput s:t nurin (= nurjan puolen krs).
Käänny on nosta 1. s neulomatta, neulo s o* (= oikean puolen krs). Toista kunnes kantalappu on 23 krs
korkea ja olet viimeiseksi neulonut nurjan puolen kerroksen. Tämä on vahvistettua neuletta.

KANTAPOHJA: Seuraavalla oikean puolen kerroksella alkaa kantapohjan kääntö seuraavasti:

Oikean puolen krs: neulo samaa vahvistettua neuletta kuin kantalapussa 14s, neulo 2 seuraavaa silmukkaa
takareunoista oikein yhteen. *Käänny. Nurjan puolen krs: nosta 1. s neulomatta, neulo nurin 5 s. Neulo
seuraavat 2 s nurin yhteen. Käänny ja nosta 1. s neulomatta. Neulo vahvistettua neuletta 5 s ja seuraavat 2
s takareunoista oikein yhteen.* Toista kunnes työssä on jäljellä 7s. Lanka on työn vasemmassa reunassa.

JALKATERÄ: jatka poimimalla langan kanssa kantalapun reunasta silmukat joka toiselta kerrokselta eli 12 s.
Jatka oikeaa puikkojen 2 ja 3 silmukoilla. Poimi kantalapun toisesta reunasta samoin langan kanssa 12 s. Jaa
silmukat neljälle puikolle siten, että kerroksen vaihtumiskohta asettuu jalkapohjan keskellä. Neulo oikein
mustalla krs ja kavenna tarvittaessa kantalapun ja jalkaterän alun kulmasta ylimääräinen s, (vasemmassa
seurassa kaksi oikein yhteen ja oikeassa reunassa kaksi silmukkaa takareunoista oikein yhteen). Silmukoita
tulee olla työssä 60 ennen kirjoneuleen aloitusta. Voit tarvittaessa neuloa lisäkerroksia, jos työssäsi on liikaa
silmukoita. Kavenna 1. puikon lopusta ja 4. puikon alusta mahdolliset ylimääräiset silmukat.

Aloita kirjoneule ruutupiirroksen 3. mukaan. (Mallityössä aloitettu kolmen kerroksen jälkeen). Punaisella
värillä on rajattu toistuva mallikerta.

Jatka ruutupiirroksen jälkeen keltaisella sileää vielä 10 krs. Voit kokeilla jalkaterän pituutta omaan jalkaasi.
(ennen sädekavennuksia pitäisi pikkuvarpaan peittyä). Neulo 1 krs kaventamalla samalla jokaisen puikon
lopussa 2 oikein yhteen. Työssä on nyt 56 s.

SÄDEKAVENNUS: Neulo sädekavennukset ruutupiirroksen 4. mukaan. Ruutupiirroksessa on yhden puikon
ohje, neulo samoin kolmella muulla puikolla. Katkaise lanka ja vedä loput 8 s. langan läpi. Neulo toinen
sukka samoin.

VIIMEISTELY: Päättele langan päät ja höyrytä kevyesti.

VINKKI: Saat lapsen sukat jos käytät lankaa yksinkertaisena ja puikkoja nro 2.5. Jalkaterän ympärysmitaksi
tulee tällöin 19 cm eli 6 cm pienempi kuin mallissa.




