
Reisjärvi-sukkien ohje

Koko: naisten (miesten)

Lanka: Novita 7-veljestä, Lankava Lysti, Kaupunkilanka Kivijalka tai muu vastaava paksu
sukkalanka (100g = 200m) n. 100(150) g vihreää ja n. 50(50) g valkoista

Sukkapuikot: 3,5 mm tai käsialan mukaan

Työohje:

Aloita sukat luomalla 50 (55) silmukkaa vihreällä langalla. Neulo ensin 5 krs 3 o, 2 n
-joustinneuletta. Tee seuraavat kaksi kerrosta kaavion 1. mukaan (valepalmikko).
Toista kaaviota yhteensä 10 (11) kertaa kerroksella.

Neulo taas  5 krs 3 o, 2 n -joustinneuletta.

Neulo taas valepalmikot kaavion 1. mukaan.

Neulo 5 krs 3 o, 2 n -joustinneuletta.

Neulo valepalmikot kaavion 1. mukaan.

Neulo vielä 2 krs 3 o, 2 n -joustinneuletta.

Vaihda valkoiseen lankaan ja neulo 3 krs oikein valkoisella langalla. (Lisää suuremmassa
koossa 1 s ensimmäisen valkoisen kerroksen aikana.) Aloita sitten kirjoneule kaavion 2.
(3.) mukaan.

Neulo kaavion jälkeen vielä 2 krs oikein valkoisella langalla. (Kavenna suuremmassa
koossa 1 s pois viimeisellä valkoisella kerroksella.) Vaihda työhön taas vihreä lanka.

Neulo nilkkaan taas valepalmikkoa näin:

2 krs 3 o, 2 n.
Kaavio 1.
5 krs 3 o, 2 n.
Kaavio 1.
5 krs 3 o, 2 n.
Kaavio 1.
2 krs 3 o, 2 n.



Huom! Seuraavaksi neulotaan sukan kantapää ja tässä ohjeessa on vain summittaisesti
kerrottu sen neulominen, sillä olennaisin osa tässä sukassa on sen varsi. Jos olet kokenut
sukan neuloja, voit jatkaa tästä kantapään ja terän normaalin tapaasi vihreällä langalla
neuloen.

Jos kaipaat tarkkaa kuvallista ohjetta kantapäähän, löydät sen esimerkiksi täältä:
https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/tee-itse/neulonta/kkn-villasukkakoulun-3-oppitunti-nai
n-kantapaa-onnistuu-taatusti

Neulo kantalappu 1. ja 4. puikon silmukoilla. Neulo kantalappu vahvistaen tai sileää, oman
mieltymyksen mukaan. Neulo kantalapun korkeudeksi 24 (28) krs.
Tee kantapohjan kavennukset, poimi silmukat kantalapun reunasta ja aloita teräosan
neulominen kaventaen joka toinen kerros kantalapun reunasta poimitut ylimääräiset
silmukat pois.

Neulo teräosaan sileä oikeaa neuletta, kunnes sen kokonaismitta on 20 (24) cm ennen
kavennuksia.
Tarkempi sukkien kokotaulukko löytyy täältä:
https://www.novitaknits.com/fi/kokotaulukko-villasukat

Aloita terän kavennukset. Helpoin tapa kaventaa, on neuloa 2 o yhteen jokaisen puikon
lopussa ensin 6 (7) kertaa joka 2. krs ja sitten joka krs, kunnes jäljellä on 1 tai 2 silmukkaa
joka puikolla.

Löydät tarkemman ohjeen toiseen kavennukseen  täältä:
https://www.meillakotona.fi/artikkelit/nauhakavennus
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https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/tee-itse/neulonta/kkn-villasukkakoulun-3-oppitunti-nain-kantapaa-onnistuu-taatusti
https://www.novitaknits.com/fi/kokotaulukko-villasukat
https://www.meillakotona.fi/artikkelit/nauhakavennus


Kaavio 1.

Kaavio 2. (naisen sukka)

Kaavio 3. (miehen sukka)


