teetee Salla

Tuotekoodi: SAL124

Nuotio sukat
Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/ Piia Maria Pekkanen
Koko: 38/39 -40/43, varren pituus 26 cm
Langanmenekki: teetee Salla, punatulkku 103, 200 g (50 g/100 m, 80% villa, 20%
polyamidi)
Puikot: sukkapuikot nro 4 tai käsialan mukaan
Tiheys: 22 s = 10 cm sileää oikeaa
Mallineuleet:
Sileä oikea: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin
Vahvennettu neule: 1. krs: nosta 1. s neulomatta ja neulo loput s:t nurin. 2. krs:
*nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-* kunnes jäljellä on 1 s, 1 o.
Rikottu joustin: Neulo ruutupiirroksen mukaan. 4 silmukan ja 14 kerroksen mallikerta
toistuu.

Varsi
Luo 52-56 s ja jaa s:t 4 sukkapuikolle, 13-14 s kullekin. Neulo 8 kerrosta 2 o 2 n joustinta, aloita 1 o, *2 n, 2 o*, toista
*-* kunnes jäljellä on 1 s, 1 o. Neulo rikottua joustinta ruutupiirroksen mukaan, kunnes varren korkeus on 26 cm. Jätä
III ja IV puikon s:t odottamaan ja neulo I ja II puikkojen s:lla kantapää.
Kantapää
Neulo I puikon s:t oikein, kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yht. Siirrä oikein neuloen II puikon s:t samalle puikolle. =25-27 s.
Neulo 25-27 kerrosta vahvennettua neuletta ja jaa sitten s:t 3 puikolle: 8 s -9 s -8 s ja suuremmassa koossa: 9 s -9 s
-9 s. Jatka samaa vahvennettua neuletta ja kavenna nyt 2. puikon viimeinen s yhteen 3. puikon ensimmäisen s:n
kanssa ylivetokavennuksella. Käänny ja nosta 1. s neulomatta. Neulo vahvennettua neuletta, kunnes 2. puikolla on 1
s jäljellä, neulo 2 n yht 1. puikon ensimmäisen s:n kanssa. Käänny ja nosta 1. s neulomatta. Toista kavennuksia aina
samoissa kohdissa siten, että sivuissa silmukkaluku vähenee ja keskellä silmukkaluku pysyy samana. Kun kaikki
sivujen s:t ovat kaventuneet pois, jaa 2. puikon s:t 2 osaan: 5 s- 4 s ja suuremmassa koossa: 6 s- 5 s.
Terä
Poimi II puikolle kantalapun 5-6 s:n jatkoksi kantalapun reunasta 13-14 s ja vielä puikkojen välistä 1 s. Ota III ja IV
puikko takaisin työhön ja neulo sileää oikeaa kantapäähän saakka. Poimi puikkojen välistä 1 s ja 13-14 s kantalapun
toisesta reunasta. Jatka vielä oikein neuloen kantalapun 4-5 s. Kiilakavennukset: Neulo sileää oikeaa ja kavenna
samalla II puikon lopussa viimeiset 2 s oikein yht ja tee I puikon alussa ylivetokavennus. Toista kavennuksia joka 2.
krs, kunnes I ja II puikoilla on jälleen 13-14 s. Neulo sileää oikeaa, kunnes pikkuvarpaan kärki on peittynyt.
Kärkikavennukset: Neulo kärkikavennukset sädekavennuksina. Neulo jokaisen puikon keskellä 2 s oikein yhteen,
sekä puikon lopussa viimeiset 2 s oikein yhteen. =44-48 s. Neulo 4 välikerrosta ja kavenna nyt jokaisen puikon
alussa ja keskellä samalla tavalla 1 s. Neulo 3 välikerrosta. Toista kavennukset taas jokaisen puikon keskellä ja
lopussa. =36-40 s. Neulo 2 välikerrosta. Toista kavennukset taas jokaisen puikon alussa ja keskellä. Toista vielä
kavennuksia tällä tavalla joka 2. krs, kunnes jäljellä on 12-8 s. Katkaise lanka ja pujota se parsinneulan avulla
loppujen s:n läpi, kiristä ja päätä hyvin.
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