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Puikot ristissä - kevätsukat
Tarvitset sukkapuikot 3,5 (ja resoriin 3) tai omaan käsialaan sopivat
Neuletiheys kirjoneuletta 10cm: 25 silmukkaa ja 29 kierrosta
Lankaa: 7veljestä (pohjaväriä 100g ja kuvioväriä 50 g)
Sukista tulee noin kokoa 38
Luo pohjavärillä ohuimmille puikoille 52 silmukkaa ja jaa ne tasaisesti neljälle puikolle. Neulo resoriksi 2
oikein ja 2 nurin, 5 cm verran.
Vaihda työhön paksummat puikot, neulo yksi kierros pohjavärillä ja samalla lisää jokaiselle puikolle 2
silmukkaa. Työssä on nyt 60 silmukkaa (15 silmukkaa jokaisella puikolla). Aloita sitten kirjoneule kaavio 1.
kaavio toistuu kahdesti kierroksen aikana. Neulo kierrokset 1-21.

Kierroksella 22 kavenna 1 silmukka jokaiselta puikolta. Työssä nyt 56 silmukkaa (14 per puikko). Jatka
kaavion mukaan kierrokset 23-38 kuvio toistuu kahdesti kierroksen aikana. Kierroksen 39 aikana kavenna
kaksi silmukkaa jokaiselta puikolta. Työssä nyt 48 silmukkaa (12 per puikko).

Aloita kantalappu pohjavärillä neulomalla 1. puikon silmukat oikein 4. puikolle (yhteensä 24 silmukkaa). Jätä
muut silmukat odottamaan. Käännä työ ja nosta 1. silmukka nurin neulomatta ja neulo muut silmukat
nurin.
- Kierros 1: Käännä työ ja nosta 1. silmukka neulomatta, neulo muut silmukat oikein
-Kierros 2: Käännä työ ja nosta 1. silmukka nurin neulomatta, neulo muut silmukat nurin
Toista näitä kahta kierrosta, kunnes kantalapun korkeus on 24 kierrosta ja olet neulonut nurjan kierroksen.
Aloita kantapohjan kavennukset: neulo oikein, kunnes puikolla on jäljellä 9 silmukkaa. Tee ylivetokavennus
ja käännä työ. Toiselle puikolle jää 7 silmukkaa odottamaan. Nosta 1 silmukka nurin neulomatta ja neulo
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nurjaa, kunnes jäljellä on 9 silmukkaa. Neulo 2 nurin yhteen ja käännä työ. Nosta 1 silmukka neulomatta ja
neulo oikein kunnes jäljellä on 8 silmukkaa. Tee ylivetokavennus ja käännä työ. Nosta 1 silmukka nurin
neulomatta ja neulo nurjaa, kunnes jäljellä on 8 silmukkaa. Neulo 2 nurin yhteen ja käännä työ.
Jatka samalla tavalla, sivusilmukat vähentyvät joka kierroksella ja keskisilmukat säilyvät samoina (eli 8
silmukkaa). Kun sivusilmukat loppuvat, jaa kantalapun silmukat kahdelle puikolle ja neulo 4. puikon 4
silmukkaa oikein, jotta lanka olisi puikkojen keskellä.
Nosta pohjavärillä 1. puikolle kantalapun reunasta 14 silmukkaa, neulo 2. ja 3. puikko oikein ja nosta 4.
puikolle toisesta kantalapun toisesta reunasta 14 silmukkaa. Työssä on nyt 60 silmukkaa (1. ja 4. puikolla 18
ja 2. ja 3. puikolla 12 silmukkaa).
Jatka kirjoneuletta kaavion mukaan 2.-17.
Tee kiilakavennukset neulomalla 1. puikon lopussa 2 oikein yhteen ja 4. puikon alussa ylivetokavennus
kaaviossa merkityillä kierroksilla (kierrokset 2, 4, 6, 8, 10 ja 12). Kaavion harmaiden ruutujen kohdalla ei ole
silmukkaa.

Jatka kirjoneuletta kierrokset 18-37 kaavion mukaan.

Jatka pohjavärillä ja tee leveä nauhakavennus:
- Neulo 1. ja 3. puikolla oikein kunnes 3 silmukkaa jäljellä, neulo 2 oikein yhteen, 1 oikein
- Neulo 2. ja 4. puikon alussa 1 oikein, ylivetokavennus, loput silmukat neulo oikein
Tee kavennukset joka kierros, kun työssä on jäljellä 8 silmukkaa, katkaise lanka ja vedä lanka jäljellä olevien
silmukoiden läpi.
Päättele sukat ja nauti valmiista sukista!

