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14-09. ERILAISIA PUTKISUKKIA
MALLI (A-C):
LANGAT (A) Gästrike 3-säik. (100% villaa. Vyyhdissä 100 g = 200 m)
LANGAT (B) Fuga (50% villaa, 50 %, akryyliä "Super wash". Kerässä noin 50 g = 121 m)
LANGAT (C) Fantasi (50% villaa, 50% akryyliä. Kerässä noin 50 g = 120 m)
LANKAVAIHTOEHTO (A-C) Lankaryhmä 4 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
KOOT (A-C) Lasten(naisten)miesten
LANGANMENEKKI (A-C) Noin 75(100)150 g (väri A: 9309 / B: 60125 / C: 60151)
PUIKOT (A-C) 3 mm
MALLI (D):
LANGAT Raggi (70% villaa, 30% polyamidia "Super wash". Kerässä noin 100 g = 150 m)
LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
KOOT Lasten(naisten)miesten
LANGANMENEKKI Noin 100(130)200 g (väri 1592)
SUKKAPUIKOT 3.5 mm
MALLI (E):
LANGAT Mellanraggi (75% puhdasta uutta villaa, 25% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 260 m)
LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 4 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
KOOT Naisten
LANGANMENEKKI Noin 200 g (väri 28004)
SUKKAPUIKOT 3 mm
MALLI (A,B,C)
Kuvio: 2 o, 2 n, mutta kuviota siirretään 1 s vasemmalle joka 5. krs:lla.
Luo 40(52)60 s puikoilla nro 3, jaa s tasan sukkapuikoille. Neulo 2 o, 2 n 2 cm, sen jälkeen kuviota, kunnes työ on 30(35)40 cm tai
halutun mittainen, kavenna sitten kärki: Neulo X *2 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun, neulo 2 krs kaventamatta X, toista X-X
kunnes 8 s on jäljellä. Katkaise lanka ja pujota loppujen s:iden läpi. Kiristä ja päättele langat. Neulo toinen sukka samoin, mutta jos
haluat oikean ja vasemman sukan, siirrä kuviota nyt 1 s oikealle.
MALLI (D)
Kuvio 2 o, 2 n*, siirrä kuviota 1 s vasemmalle joka 4. krs:lla, näin muodostuu spiraalikuvio.
Luo 36(44)52 s puikoilla 3.5 ja neulo joustinneuletta 2 o, 2 n 7 cm. Neulo sitten kuvioneuletta. Neulo, kunnes työ on 30(35)40 cm tai
halutun mittainen, neulo sen jälkeen sileää ja tee kärkikavennukset: Neulo X *2 o, 2 o yhteen, *toista *-* krs loppuun, neulo 2 krs
kaventamatta X, toista X-X kunnes 8 s on jäljellä. Katkaise lanka ja pujota loppujen s:iden läpi. Kiristä ja päättele langat. Neulo toinen
sukka samoin, mutta jos haluat oikean ja vasemman sukan, siirrä kuviota nyt 1 s oikealle.
MALLI (E)
Kuvio: 2 o, 2 n, mutta kuviota siirretään 1 s vasemmalle joka 5. krs:lla.
Luo 52 s puikoilla nro 3, jaa s tasan sukkapuikoille. Neulo 2 o, 2 n 2 cm, sen jälkeen kuviota, kunnes työ on 70 cm, kavenna sitten
kärki: Neulo X *2 o, 2 o yhteen, *toista *-* krs loppuun neulo 2 krs kaventamatta X, toista X-X kunnes 8 s on jäljellä. Katkaise lanka ja
pujota loppujen s:iden läpi. Kiristä ja päättele langat. Neulo toinen sukka samoin, mutta jos haluat oikean ja vasemman sukan, siirrä
kuviota nyt 1 s oikealle.
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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.
Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

Lyhenteet
Neulominen
cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kaksoisyliv=kaksoisylivetokavennus, kav=kavennus, k-o=kiertäen oikein, krs=kerros,
krs:n=kerroksen, krt=kertaa, lis=lisäys, lk=langankierto, ns=nurja silmukka/nurjat silmukat, o=oikea silmukka/oikeat silmukat,
p=puikko/puikot, reunas=reunasilmukka, sileä=sileä neule, s=silmukka/silmukat, seur=seuraava, s-kaari=silmukkakkaari,
takakpl=takakappale, yliv=ylivetokavennus, 2-kav=kaksoiskavennus
Virkkaus
cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kav=kavennus, kjs=ketjusilmukka, kjs-kaari=ketjusilmukkakaari, krs=kerros, krt=kerta/kertaa,
krs:n=kerroksen, ks=kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, lis=lisäys, lk=langankierto, puolip=puolipylväs, p=pylväs, pp=pitkäpylväs,
p-ryhmä=pylväsryhmä, ps=piilosilmukka, reunas=reunasilmukka, seur=seuraava, s=silmukka/silmukat, takakpl=takakappale
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