
TIHEYS: 30 s ja 42 krs sileää neuletta = 10 cm.
LASKOKSET: Neulo jokaista laskosta varten I sekä 
IV puikkojen s:illa 8 krs sileää neuletta tasona 
yksivärisellä langalla. Jottei laskosten reunoista 
tule liian löyhiä, nosta 1. krs:n jälkeen aina krs:n 
1. s nurin neulomatta ja neulo seuraavat 2 s tiu-
kasti. Kun olet neulonut 8 krs, jatka kaikilla s:illa 
suljettuna neuleena sileää kirjavalla langalla. 
Ota kuitenkin ensin laskoksen 1. krs:n s-lenkit 
työn takaa ohuelle apupuikolle. Aseta apupuikko 
työn taakse ja neulo 1. kirjavalla krs:lla puikoilta 
1 + 1 s tiukasti yhteen. Neulo laskosten väliin ai-
na 4 krs kaikilla s:illa kirjavalla langalla. Älä tee 
kantapään kerrotuilla s:illa laskoksia.

Luo kirjavalla langalla 56(60)64 s ja jaa 
silmukat neljälle sukkapuikolle. Krs:n vaihtu-
miskohta on keskellä takana I ja IV puikkojen 
välissä. Neulo suljettuna neuleena ensin 5 krs 
sileää neuletta rullapäärmeeksi ja sitten 1 o 1 n 
-joustinneuletta 2,5(3)3 cm. Neulo sitten sileää 
neuletta 8(10)11 cm. 
LYHENNETYIN KERROKSIN TEHTY KANTAPÄÄ: 
Aloita kantalappu niin, että jaat IV ja I puikkojen 
s:t 3:lle puikolle, reunimmaisilla puikoilla on 10 
s, keskimmäisenä 8(10)12 s, jätä muut s:t odot-
tamaan. 1.krs: (op) neulo kaikilla 3:lla puikolla 
olevat s:t oikein, käänny. 2.krs: tuo lanka työn 
eteen, työnnä puikko 1. s:aan oikealta puolelta, 
nosta s ja lk neulomatta ja vie lanka työn taakse 
= kerrottu s. Kiristä lankaa hieman jottei synny 
reikää. Neulo nurin loput 3:n puikon s:t, käänny. 
3.krs: tee kerrottu s ja neulo muut s:t oikein edel-
lisen krs:n kerrottuun s:aan asti, käänny. 4.krs: 
tee kerrottu s ja neulo muut s:t nurin edellisellä 
krs:lla kerrottuun s:aan asti, käänny. Toista 3.–4. 

krs:ia, kunnes kaikki reunapuikkojen s:t on kerrot-
tu. Neulo sitten 2 krs sileää ympäri kaikilla s:illa, 
neulo lk:t niitä vastaavien s:iden kanssa yhteen. 

Aloita sitten kerrotut s:t uudelleen, nyt sisältä 
ulospäin. 1.krs: neulo toiset sivu-s:t ja kantapään 
keski-s:t oikein, käänny. 2.krs: tee kerrottu s, neulo 
keski-s:t nurin, käänny. 3.krs: tee kerrottu s, neulo 
oikein, kunnes olet neulonut edellisen krs:n kerro-
tun ja sitä seuraavan s:n, käänny. 4.krs: tee kerrot-
tu s, neulo nurin kunnes olet neulonut edellisen 
krs:n kerrotun ja sitä seuraavan s:n, käänny. Tee 
nyt 8 krs:n laskos sileillä s:illa. Toista jatkossa 3.–4. 
krs:ia ja tee laskoksia 4 krs:n välein. 

Kun olet neulonut kaikilla reunapuikkojen 
s:illa kerrotun s:n, jatka sileää kaikilla s:illa ja 
tee laskoksia I sekä IV puikoilla. Neulo suoraa 
osaa, kunnes jalkaosan pituus kantapää mu-
kaan lukien on 17(20)22 cm. 

Tee kärkikavennukset (jatka laskoksia): neu-
lo I ja III puikon lopussa 2 oikein yhteen ja 1 o 
sekä neulo II ja IV puikon alussa 1 s o ja 2 s 
ylivetäen yhteen. Toista tällaiset kavennukset 
kerran joka 4. krs, 2 kertaa joka 3. krs, 3 kertaa 
joka 2. krs ja sitten joka krs, kunnes työssä on 
jäljellä 8 s. Katkaise lanka, pujota se 2-kertai-
sena loppujen s:iden läpi ja päätä hyvin. Tee 
toinen sukka samoin.

Jos haluat laskokset paksummiksi, voit virkata 
jostain jämälangasta kjs-ketjuja. Pujota ketjut 
laskosten sisään virkkuukoukun tai paksun neu-
lan avulla ennen kuin neulot laskokset umpeen. 
Voit myös neuloa laskokset 2-kertaisella langalla.
Lankatiedustelut: Tekstiiliteollisuus Oy, ks. s. 83.
Ohjetiedustelut: Irja Mäkinen, (03) 688 1283, 
ma–ke klo 10–14.

19 Laskospohjasukat  
KOOT: 34/35 (38/39) 42/43.      

TARVIKKEET: Schoeller + Stahl Fortissima Mexiko (75 WO + 25 PA, 100 g = 420 m) -lankaa 
50(100)100 g ruskeakirjavaa (10) sekä laskoksiin Schoeller + Stahl Fortissima (75 WO + 25 PA,  
50 g = 210 m) -lankaa 50 g ruskeaa (1070). Sukkapuikot nro 2,5–3 tai käsialasi mukaan.
LANKAVAIHTOEHDOT: Austermann Step ja Step Classic.
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