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46 PIPO PÄÄNYMPÄRYS 49 CM 59

Pituus noin 28,5 cm.
LANKA: Schachenmayr Merino Extrafine 85 (100 MerinoWO, 50 g = 85 m).
100 g sinistä (00253), 50 g valkoista (00202), 50 goranssia (00225).
PUIKOT: Lyhyt pyöröpuikko 4 ja 4,5 mm tai käsialan mukaan, sukka-
puikot 4,5 mm.
TIHEYS: 18 s ja 22 krs sileää kirjoneuletta puikoilla 4,5 mm = 10x10 cm.
JOUSTINNEULE: *2o 2n*, toista *–* ja neulo muilla krs:illa s:t siten,
miltä ne näyttävät.
SILEÄ NEULE: Neulo suljettuna neuleena vain op:n krs:in o ja kirjo-
neulekuviot ruutupiirroksen mukaan.

= oranssi

= sininen

= valkoinen

= 2o yhteen sinisellä

= 1 ylivetokavennus
sinisellä

TYÖOHJE: Luo puikolle 4 sinisellä 88 s ja neulo
joustinneuletta suljettuna neuleena 5 cm. 

Jatka sileää 4,5 mm puikolla ja neulo aluksi
3 krs oranssilla ja sitten kirjoneuletta toistaen
22 s:n mallikertaa. 

Aloita työn korkeudella 33 cm kaventaminen
ja vaihda sukkapuikkoihin haluamassasi koh-

dassa. Kavenna piirroksen mukaan joka 2. krs 9x
8 s = 16 s. Neulo sitten koko krs:n ajan 2o yhteen
= 8 s. Katkaise lanka ja pujota sen pää silmukoi-
hin sekä kiristä.
OHJETIEDUSTELUT: ULLA RALLI, 
044 523 0343, MA JA KE KLO 14 – 18.
LANKATIEDUSTELUT: PRYM CONSUMER FINLAND, S. 54. 

OHJE: Luo harmaalla 38(42)46 s ja neulo aina-
oikeaa.

Kun kappaleen korkeus on 4(5)6 cm eli noin
16(20)24 krs, päätä molemmissa reunoissa 8(9)
10 s = 22(24)26 s. Kun kappaleen korkeus on
5,5(7)8,5 cm, jatka työtä kärjen värillä. 

Kun kappaleen korkeus on 7,5(9)10,5 cm,
neulo koko krs 2 o yht. Jätä melko pitkä lanka ja

pujota se silmukoiden läpi. Kiristä aukko kiinni ja
kiinnitä lanka hyvin. Kokoa ja ompele sukka oh-
jepiirroksen mukaan.

Neulo toinen sukka samoin.
MALLI: FIL KATIA.
OHJETIEDUSTELUT: PÄIVI KURKIJÄRVI, 02 233 2686 TAI
0400 825 123.
LANKATIEDUSTELUT: BIKETEX, S. 54. 

44 SUKAT 0(3)6 KK 65

TARVIKKEET: Katia Basic Merino (52 WO + 48 PAN, 50 g = 120 m).
50 g harmaata (14) sekä vähän beigeä (35), ruskeaa (37) tai
petroolia (39).
PUIKOT: 3,5 mm tai käsialan mukaan.
TIHEYS: 20 s ja 40 krs ainaoikeaa = 10 x 10 cm.
AINAOIKEINNEULE: Neulo kaikki krs:t oikein. 

OHJEPIIRROS 

45 SUKAT 38 66

HUOMIOITAVAA: Sukan värit on muutettu ohjetta varten, värit eivät
vastaa alkuperäisiä värejä.
MATERIAALIT: Taito Pirkanmaan Kirjo-Pirkka (75 WO + 25 PA, 100 g =
420 m). 100 g valkoista (47), 50 g tummansinistä (36), 30 g sinistä (44).
PUIKOT: 2,5 mm tai käsialan mukaan.
TIHEYS: 36 s x 42 krs = 10 cm 
Kantapään mallineule = puolipatentti: 
1. krs: Nosta 1. s neulomatta ja neulo loput kerroksen silmukat nurin,
paitsi viimeinen s oikein.
2. krs: Käännä työ, nosta 1. s nurin neulomatta, ”neulo 1 o, nosta seuraa-
va s oikein neulomatta”. Toista ” - ”.
Lopeta kerros 1 o. Toista 1. ja 2. kerrosta.

RUUTUPIIRROKSET 

VARSI: Luo valkoisella 108 s ja jaa silmukat
puikoille seuraavasti: 28/26/28/26. Neulo
2 o 2 n -joustinneuletta 10 cm. Neulo valkoisel-
la vielä 2 krs sileää, ota työhön mukaan sininen
(44) lanka ja aloita kuvioraita ruutupiirroksen 1
mukaan.

Jätä pois valkoinen, neulo sinisellä 2 krs sile-
ää ja kavenna samalla 6 s pois merkityissä koh-
dissa (katso ruutupiirros 2.) Työssä on nyt 102 s.

Aloita kuvioraita ruutupiirroksen 2 mukaan si-
nisellä ja tummansinisellä (36). Tee pohjeka-
vennukset merkityissä kohdissa niin että, kes-
kelle taakse jäävän kuviomallikerran tummansi-
niset reunaraidat säilyvät ehjinä. Neulo kaven-
nukset näin: kerroksen alussa ylivetokavennuk-
sella = ota 1 s neulomatta puikolle, neulo seu-
raava silmukka, vedä neulomaton silmukka neu-
lotun ylitse. Ja kerroksen lopussa neulo 2 oikein
yhteen.

Kun kuvioraita 2. on kavennuksineen tehty,
työssä on jäljellä 76 silmukkaa. Jätä pois tum-
mansininen ja neulo sinisellä 2 krs sileää kaven-
taen samalla sukan takaosassa kerroksen alus-
sa ja lopussa 1 s (=74 s).

Aloita kuvioraita ruutupiirroksen 3 mukaan si-
nisellä ja valkoisella langalla. Kavenna ensim-
mäisten kerrosten aikana pois vielä 4 s sukan
takaosassa, jotta kuviossa on 70 s. Jätä työstä
pois sininen lanka. Neulo valkoisella vielä 2 krs
sileää ja jaa samalla silmukat puikoille seuraa-
vasti: 1.p 18s /2.p 17s/3.p 17s/4.p 18s ja niin että
ruutupiirrokseen 2 merkitty KT jää keskelle taak-
se.
KANTAPÄÄ: Jatka valkoisella langalla. Siirrä
neuloen 1. ja 4. puikon silmukat samalle puikolle
(= 36 s). Aloita kantapään neulominen kanta-
pään mallineuleen mukaisesti nurjalla kerrok-
sella. Kun kantalapussa on 35 krs (neulo viimei-
senä nurja krs), aloita kantapään kavennukset
lyhennetyin kerroksin.

Nosta 1. silmukka o neulomatta, neulo 20 s

oikeaa, neulo 2 o yhteen takareunoistaan ja 1 o.
Käännä työ ja nosta 1 n neulomatta, neulo 7 n, 2 n
yhteen ja 1 n. Käänny, nosta 1 n, ja neulo 8 o ja
neulo 2 o yhteen takareunoista, 1 o. Käänny, nos-
ta 1 n ja neulo 9 n ja 2 n yhteen ja 1 n. Jatka
neulomista näin kunnes jäljellä on 21 s (neulo
viimeisenä oikeakerros). Jaa kantapään silmukat
kahdelle puikolle: 1.p 10 s ja 4.p 11 s. Poimi pui-
koille lisäksi kantalapun kummastakin sivusta 18
s. Työssä nyt yhteensä 91 s. Kerroksen vaihtu-
miskohta on kantapään keskellä.
KIILAKAVENNUKSET: Tämän sukan kiilaka-
vennukset tehdään tavallisuudesta poiketen
kantapään sivuille.

Tee kavennukset aina kerroksen alussa ja lo-
pussa, joka toinen kerros. 

Neulo 1. puikolla 9 o, 2 o yhteen ja kun 4. pui-
kolla on jäljellä 12 s, tee ylivetokavennus. Neulo
1 välikerros oikein. Jatka kavennuksia seuraa-
vasti: neulo 8o +2 o yhteen ja kun 11 s jäljellä tee
ylivetokavennus, välikerros, neulo 7 o, 2 o yhteen
ja kuun jäljellä 10 tee ylivetokavennus jne. Jatka
kavennuksia kunnes jokaisella puikolla on 17 s
(= 68 s). 
JALKAOSA: Neulo kiilakavennusten jälkeen
valkoisella vielä 2 krs oikein. 

Aloita kuvioraita ruutupiirroksen 4 mukaan si-
nisellä ja tummansinisellä. Kuvioraidan jälkeen
jatka valkoisella langalla ja neulo jalkaosa sopi-
van mittaiseksi, pikkuvarpaan kynteen saakka. 

Aloita kärkikavennukset. Kavenna joka ker-
roksella 1. ja 3. puikon alussa toinen ja kolmas
silmukka yhteen yli vetäen ja 2. ja 4. puikon lo-
pussa toiseksi ja kolmanneksi viimeinen silmuk-
ka oikein yhteen. Kun jäljellä on 12 s, silmukoi
kärki kiinni. 

Neulo toinen sukka samoin. Höyrytä kevyesti.
MALLI: PÄIVI HOISKO
MATERIAALI- JA OHJETIEDUSTELUT: 03 225 1420,
TAITOPIRKANMAA@TAITOPIRKANMAA.FI, 
WWW.TAITOPIRKANMAA.FI.

= valkoinen
= tummansininen
= sininen

RUUTUPIIRROS
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