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ruutuaika! 
Liukuvärjätystä langasta saat sukan varteen silmissä vilkkuvia ruutuja.

KOOT 28 (32) 37 (42) 46. Jalkaterän pituudet: 17,5 (20,5) 23,5 (27) 29 cm.

LANKA Schachenmayr Regia 4-fädig (75 % villa, 25 % polyamidi, 50 g =  

210 m). 100 g pinkkiä (06618). Schachenmayr Regia 4-fädig Color  
(75 % villa, 25 % polyamidi, 50 g = 210 m). 100 g neonkirjavaa (07187).

PUIKOT Sukkapuikot 2–2,5 mm käsialan mukaan.

TIHEYS 32 s ja 45 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm.

MALLINEULEET Sileä neule Neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein  

tai avonaisena neuleena op:n krs:t o ja np:n krs:t n.  

Ruutuneule Silmukkamäärä on jaollinen 4:llä. 1.–4. krs: Neonvärillä *nosta  

1 s takakautta neulomatta ja jätä lanka np:lle, 3 o*, toista *–*.  

5. krs: Pinkillä kaikki s:t o. Toista näitä 5 krs.

KANTAPOHJA Neulo sileää neuletta 

lyhennetyin kerroksin.

1. krs: Op:lla 14 (16) 18 (20) 22 o, 1 yli-

vetokavennus eli nosta 1 o neulomatta, 

neulo 1 o ja vedä neulomatons yli. 

Neulo 1 o. Jätä loput 7 (9) 11 (13) 15 s 

puikolle ja käännä työ.

2. krs: 1 n neulomatta, 5 n, 2 n yhteen, 

1 n. Jätä loput 7 (9) 11 (13) 15 s puikolle 

ja käännä työ.

3. krs: 1n neulomatta, 6 o, 1 yvk, 1 o, 

käännä työ.

4. krs: 1 n neulomatta, 7 n, 2 n yhteen, 

1 n, käännä työ.

5. krs: 1 n neulomatta, neulo oikein, 

kunnes seuraavana on neulomatta  

nostettu s, 1 yvk, 1 o, käännä työ. 

6. krs: 1 n neulomatta, neulo n, kunnes 

seuraavana on neulomatta nostettu s, 

2 n yhteen, 1 n, käännä työ. Toista ker-

roksia 5–6, kunnes sivuosien s:t loppu-

vat,  puikolla on 14 (16) 18 (20) 22 s ja 

viimeisenä on np:n krs.

TERÄOSA Jaa kantapohjan s:t I ja IV 

puikoille eli 7 (8) 9 (10) 11 s/puikko. 

Poimi näille puikoille lisäksi kantalapun 

reunoista 13 (15) 17 (19) 21 s, yhteensä 

20 (23) 26 (29) 32 s/puikko. Ota työhön 

myös II ja III puikon s:t ja jatka työtä 

suljettuna neuleena. Neulo 1. krs:lla 

poimitut s:t kiertäen. 

Kavenna kiilaosaa I puikon lopussa ja 

IV puikon alussa. Kun I puikon lopussa 

on jäljellä 3 s, neulo 2 o yhteen ja 1 o. 

Neulo IV puikon alussa 1  o, tee 1 yvk ja 

jatka sileää. Tee kavennukset joka 2. krs, 

kunnes myös I ja IV puikoilla on 12 (14) 16 

(18) 20 s.

KÄRKIKAVENNUS Neulo jalkaterä 

sileää neuletta, kunnes pohjan pituus 

on 14 (16,5) 19 (21,5) 23 cm. Tee sitten 

nauhakavennukset. 

Kavenna I ja III puikkojen lopussa 

näin: kun jäljellä on 3 s, neulo 2 o 

yhteen ja 1 o. Kavenna II ja IV puikkojen 

alussa näin: 1 o, tee 1 yvk ja neulo krs 

loppuun. Tee kavennukset joka 2. krs  

6 (6) 7 (8) 9 kertaa ja sitten joka krs  

3 (5) 6 (7) 8 kertaa. Katkaise lanka ja 

pujota loput 8 s langalle 2 kertaa. Neulo 

toinen sukka samoin.

VIIMEISTELY Pujota langanpäät np:lle 

ja ompele varren suu nurjaa krs myö-

ten np:lle. Höyrytä sukat kevyesti.

Ohjetiedustelut Ulla Ralli. 
Lankatiedustelut Prym.

VARSI Luo pinkillä 48 (56) 64 (72) 80 s. 

Jaa neljälle puikolle ja neulo suljettuna 

neuleena sileää 8 krs. Neulo 1 krs n tait-

teen merkiksi. Jatka sileää 2 krs. 

Neulo ruutuneuletta, kunnes varren 

pituus on noin 12 (15) 18 (20) 23,5 cm 

nurjasta kerroksesta ja viimeisenä on 

ruutuneuleen 4. krs. Neulo pinkillä  

1,5 cm sileää neuletta. 

KANTALAPPU Neulo kantapää I ja IV 

puikon 24 (28) 32 (36) 40 s:lla. II ja III 

puikon s:t jäävät odottamaan. Neulo  

I puikon s:t IV puikon s:iden jatkoksi 

samalle puikolle ja neulo näillä s:illa 

avonaisena neuleena kantalappu vah-

vistettua neuletta.

Np:n krs: Nosta aluksi 1 n neulomatta 

niin, että lanka jää np:lle. Neulo krs n. 

Op:n krs: Nosta alussa *1 n neulo-

matta, lanka jää np:lle. Neulo 1 o.* 

Toista *–* koko krs. Toista näitä kahta 

krs:ta, kunnes kantalapun korkeus on 

24 (28) 32 (36) 40 krs + np:n krs.


