Suomi-sukat vauvalle
Lanka:
Gjestal Maija (50 g = 130 m)
Langanmenekki:
valkoinen n. 25 g, sininen n. 10g
Puikot:
sukkapuikot 3 mm tai käsialan mukaan
Lisää 1 s:
Neulo edellisen krs:n s:iden välinen
lankalenkki kiertäen oikein.

Luo 36 s ja jaa s:t neljälle puikolle (9 s per puikko). Neulo suljettuna neuleena *2o, 2n* -joustinneuletta 7 krs.
Vaihda siniseen väriin, neulo sileää ja lisää seur. krs:lla aina puikon lopussa 1 s = kerroksella on 40 s.
Neulo sileää neuletta vielä 3 krs ja neulo sitten piirroksen mukaan kirjoneuletta sinisellä ja valkoisella oikealta
vasemmalle, toista kerroksella mallikerta yht. 5 krt. Neulo piirroksen kaikki 5 krs:ta. Neulo vielä 4 krs sinisellä.
Vaihda valkoiseen ja neulo vielä 1 krs sileää. Seuraavalla krs:lla neulo *2 o, 2 n* -joustinneuletta ja neulo aina
puikon 2 viimeistä silmukkaa yhteen = kerroksella 36 s.
Neulo joustinneuletta vielä 6 krs.
Aloita kantapää: neulo seur. krs:n 1. puikko oikein, käänny ja neulo 1. ja 4. puikon s:t nurin: kantapään leveys
yht. 18 s. Neulo näillä kahdella (1. ja 4.) puikolla edestakaisin sileää neuletta 14 krs, nosta krs:n 1. s aina
neulomatta. Kantapään kääntö: neulo, kunnes jäljellä on 7 s, tee ylivetokavennus ja käännä työ. Nosta 1. s
neulomatta, neulo 4 s ja neulo 2 s nurin yhteen. Käännä. Jatka samaan tapaan, kunnes sivusilmukat loppuvat.
Keskiryhmän silmukoiden määrä pysyy koko ajan samana. Jatka nyt neulomista kaikilla neljällä puikolla.
Silmukoiden poimiminen kantalapun reunasta ja kiilakavennukset: poimi kantalapun reunasta 9 s, neulo 2. ja
3. puikon s:t, poimi kantalapun toisesta reunasta 9 s. Puikoilla on nyt 42 s. Kavenna ylimääräiset s:t pois (neulo
1. puikon lopussa 2 viimeistä s o yht. ja tee 4. puikon alussa ylivetokavennus), toista kavennukset 3 kertaa
joka 2. kerroksella = kerroksella 36 s.
Kun jalkaterän pituus on kantapäästä n. 8 cm, aloita kärkikavennukset: *neulo 3 s, 2 o yht, neulo 2 s, 2 o yht*,
toista *-* koko krs. Neulo 1 krs o ja seuraavalla krs:lla toista kavennukset samassa kohtaa. Toista kavennukset
joka 2. krs:lla ja kun jäljellä on 12 s, neulo koko krs *2 o yht*.
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Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi

