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BAMBU RAGGI



91989  KLASSISET VILLASUKAT BAMBU RAGGI -LANGASTA
LANGAT  Bambu Raggi (50% villaa ”sw” 25% polyamidia, 25% bambua. Noin 100 g = 400 m)
NEULETIHEYS  Noin 28 s ja 40 krs sileää puikoilla 2.5 mm = 10 x 10 cm
LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 2 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
KOOT  22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)39(40-41)42-43(44-45)
LANGANMENEKKI Noin 40(40)40(50)50(60)60(70)80(100) g (väri 17203)
SUKKAPUIKOT  2 ja 2.5 mm
DESIGN & OHJE  Ingalill Johansson & Järbo Garn SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
SUOMENNOS Irma Sinerkari

LYHENTEET  seur.=seuraava, s=silmukka, o=oikein, n=nurin, sileä=sileäneule, krs=kerrros

OHJEET  Sileäneule: Edestakaisin: Krs 1 (oikealta): Neulo o. Krs 2 (nurjalta): Neulo n. Toista krs 1 ja 2. 
 Pyöröneuleena: Oikein joka krs:lla.
 Nosta 1 s: Nosta s kuin neuloisit sen nurin, mutta lanka työn takana, ja nosta oikealle puikolle neulomatta sitä.
 Nosta 1 s nurin: Tuo lanka työn eteen, kuin neuloisit s nurin, nosta s oikealle puikolle neulomatta sitä.

LUOMINEN  Luo puikoilla 2 mm 48(52)52(56)56(60)64(68)72(72) s, jaa ne 4 sukkapuikolle, jokaiselle 12(13)13(14)14(15)16(17)18(18) s.

VARSI  Neulo joustinneuletta 2 o, 2 n, 8(8)10(10)12(12)14(14)16(16) cm. Vaihda sukkapuikot nro 2.5. Neulo sileää (o 
pyöröneuleena) 2 krs.

KANTALAPPU  Neulo sileää edestakaisin puikoilla 1 ja 2 yhteensä 18(18)20(20)24(24)26(28)30(30) krs (viim. krs = nurjalta).

KANTAPÄÄ  Seur. krs:lla (= oikealta) aloitetaan lyhyet krs ja kavennukset:
 Neulo 15(16)16(17)17(18)19(20)21(21) o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,
 nosta 1 s nurin, neulo 7 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
 nosta 1 s, neulo 8 o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,
 nosta 1 s nurin, neulo 9 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
 nosta 1 s, neulo 10 o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,
 nosta 1 s nurin, neulo 11 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
 nosta 1 s, neulo 12 o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,
 nosta 1 s nurin, neulo 13 n, 2 n yhteen. Koko 22-24: Jatka kohdasta *. Koot 25-45: 1 n, käännä,
 nosta 1 s, neulo 14 o, 2 s takareunoista o yhteen. Koot 25-30: Käännä. Koot 31-45: 1 o, käännä,
 nosta 1 s nurin. Koot 25-30: Neulo 14 n, 2 n yhteen. Jatka kohdasta *. Koot 31-36: Neulo 15 n, 2 n yhteen. Jatka 

kohdasta *. Koot 37-45: Neulo 15 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
 nosta 1 s, neulo 16 o, 2 s takareunoista o yhteen. Koko 37-38: Käännä. Koot 39-45: 1 o, käännä,
 nosta 1 s nurin. Koko 37-38: Neulo 16 n, 2 n yhteen. Jatka kohdasta *. Koko 39: Neulo 17 n, 2 n yhteen, 1 n. Jatka 

kohdasta *. Koot 40-45: Neulo 17 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
 nosta 1 s, neulo 18 o, 2 s takareunoista o yhteen. Koko 40-41: Käännä. Koot 42-45: 1 o, käännä.
 nosta 1 s nurin. Koko 40-41: Neulo 18 n, 2 n yhteen. Jatka kohdasta *. Koot 42-45: 19 n, 2 n yhteen, 1 n. Jatka kohdasta *.
 *Kaikki koot: Nyt sivusilmukat kantapään mol. puolin ovat loppuneet. Käännä ja neulo sileää (o) puikoilla 1 ja 2.

KANTAKIILA  Poimi 11(13)15(15)17(17)18(19)20(21) s sukan oikeasta sivusta (=puikolla 2), neulo sileää puikot 3 ja 4, poimi 
11(13)15(15)17(17)18(19)20(21) s sukan vasemmasta sivusta, sekä neulo loput kantapään s (= puikolla 1). Neulo 1 krs 
sileää (o) kaikilla puikoilla.

 Seur. krs:lla kavenna 2. ja 1. puikolla näin (poimitut s kavennetaan):
 Puikolla 2: Neulo 2 viim. s oikein yhteen.
 Puikolla 1: Neulo 2 ens. s takareunoista o yhteen.
 Toista joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 44(48)48(48)52(56)60(64)64(68) s. Jaa loput s 4 puikolle.

TERÄ  Neulo suoraa, kunnes koko jalkaterä on 10(12)14(16)18(20)20(21)22(23) cm.
 Kärkikavennukset:
 Puikolla 1 ja 3: neulo, kunnes jäljellä on 3 s, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o.
 Puikolla 2 ja 4: neulo 1 o, 2 o yhteen, neulo puikolta loput s.
 Toista kavennuskerros joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 12(12)12(16)16(16)20(20)24(24) s.
 Nyt voit tehdä joko suoran tai pyöreän kärjen.

PYÖREÄ KÄRKI  Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi ja päättele.

SUORA KÄRKI  Siirrä s kahdelle puikolle, käännä työ, niin että nurja puoli tulee ulospäin.
 Päätä näin: Aseta työ niin, että oikeat puolet ovat vastakkain, pidä puikot samansuuntaisina vasemmassa kädessäsi ja neulo 

lisäpuikolla. Ota 1 s edessä olevalta puikolta ja 1 s takana olevalta puikolta ja neulo ne 2 s oikein yhteen, neulo seur. 2 s 
samalla tavoin yhteen, vedä ens. s toisen ylitse = 1 s oikealla puikolla. Jatka neuloen yhteen ja päättäen kaikki s samalla tavoin.

 Katkaise lanka ja päättele.
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VIHJEEKSI  • Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
 • Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.
 • Neulo/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö 

neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.
 • Tutustu sukkakouluumme: Ohjeessa 90939 on yksityiskohtainen ohje vasta-alkajille.
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