Huom!

Kaaviota luetaan
alhaalta ylöspäin,
oikealta
vasemmalle.

Sovita sukkaa monta kertaa työn edetessä,
niin et joudu yllättäen purkamaan.
Kaavio A

LANKATIEDUSTELUT NOVITA (0 5) 744 33 35, MA-PE 9-16, NOVI TAKNI TS.COM.

3. Kun olet neulonut varren 99 krs:ta, aloita

kantalappu neulomalla 1. puikon s:t 4. puikolle (yht. 24 s). Jätä muut silmukat odottamaan. Käännä työ, nosta 1. s nurin neulomatta ja neulo muut s:t nurin. Käännä työ
ja *nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein*,
toista *–* koko krs:n ajan. Toista näitä kahta
krs:ta, kunnes kantalapun korkeus on 24 krs
ja olet viimeiseksi neulonut nurjan krs:n.
4. Aloita kantapohjan kavennukset: Jatka
samaa vahvennettua neuletta. Neulo oikeaa
puolta, kunnes puikolla on jäljellä 9 s. Tee
ylivetokavennus ja käännä työ. Toiselle puikolle jää 7 s odottamaan. Nosta 1 s neulomatta ja neulo nurjaa, kunnes jäljellä on 9 s.
Neulo 2 nurin yhteen ja käännä työ. Nosta 1 s
neulomatta ja neulo vahvennettua neuletta,
kunnes puikolla on jäljellä 8 s. Tee ylivetokavennus ja käännä työ. Nosta 1 s neulomatta
ja neulo nurjaa, kunnes jäljellä on 8 s. Neulo
2 n yhteen ja käännä työ. Jatka samalla
tavalla, sivusilmukat vähenevät joka krs:lla
ja keskisilmukat säilyvät samana (8 s).
5. Kun sivusilmukat loppuvat, jaa kanta
lapun s:t kahdelle puikolle (4-4), neulo 4.
puikon 4 s oikein, jotta lanka olisi puikkojen
keskellä. Nosta 1. puikolle kantalapun reunasta 14 s ja 4. puikolle kantalapun toisesta
reunasta 14 s. Työssä on nyt 60 s.
6. Jatka kuviovärillä (petrooli) kaavion B
mukaan 1. krs:lta alkaen. Neulo kantalapun
reunasta nostetut s:t kiertäen oikein.
Tee kiilakavennukset neulomalla 1. puikon
lopussa 2 oikein yhteen ja 4. puikon alussa
ylivetokavennuksella kaavio B:ssä ilmoitetuilla kerroksilla (krs:t 2, 4, 6, 8, 10 ja 12).
Kaavion harmaiden ruutujen kohdalla ei ole
silmukoita. Kiilakavennusten loppuessa
työssä on 48 s (puikoilla 12-12-12-12 s).
Jatka kirjoneuletta kaavion mukaan.
7. Kun olet neulonut krs:n 37, neulo loppusukka valkealla ja tee leveä nauhakavennus:
Neulo 1. ja 3. puikon lopussa 2 oikein yhteen,
1 o. Neulo 2. ja 4. puikon alussa 1 o, ylivetokavennus. Tee kavennukset joka 2. krs, ja
kun jokaisella puikolla on jäljellä 8 s, tee
kavennukset joka krs. Kun työssä on jäljellä
8 s, katkaise lanka ja vedä jäljellä olevien
silmukoiden läpi.
8. Päättele langanpäät ja höyrytä kevyesti.

Kaavio B
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