teetee Pallas

Tuotekoodi:

Polvisukat
Koko: 34/36-38/40-42/44.
Tarvikkeet: teetee Pallas –lankaa 200 g punakirjavaa (0050).
Sukkapuikot nro 3 tai käsialan mukaan.
Joustinneule: 2 o, 2 n.
Sileä neule suljettuna neuleena: Neulo kaikki kerrokset oikein.
Tiheys: 26 s ja 36 krs sileää neuletta = 10 cm.
Luo sukkapuikoille 76-80-84 s ja jaa silmukat neljälle sukkapuikolle. Krs:n
alku on IV ja I puikkojen välissä. Neulo suljettuna neuleena
joustinneuletta 2,5 cm ja aloita sitten sileä neule. Kun sukan pituus on 1618-20 cm, aloita sivuissa kavennukset. Eli tee I sekä III puikon lopussa
ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s
neulotun yli) ja neulo 1 o ja neulo samalla krs:lla II sekä IV puikon alussa
1 o ja 2 o yhteen. Toista tällaiset kavennukset joka 8. krs vielä 2 kertaa ja
sitten joka 6. krs 3 kertaa =52-56-60 s. Jatka sileää kunnes varren pituus
on n. 36-38-42 cm. Neulo sitten kantalappua varten IV puikon
silmukoiden jatkoksi I puikon s:t oikein. Jätä muut s:t odottamaan.
Käännä työ, 1.krs: (np) nosta 1. s nurin neulomatta, neulo muut s:t nurin.
Käännä työ. 2. krs: *nosta 1 s oikein neulomatta, lanka jää työn taakse,
neulo 1 o*, toista *-* puikko loppuun. Toista 1.-2. krs:ia, kunnes
kantalapun korkeus on 26-28-30 krs. Jaa nyt kantalapun s:t 3 puikolle,
reunimmaisilla puikoilla on 9 silmukkaa, keskimmäisenä 8-10-12 s. Jatka vahvistettua neuletta. Neulo työn oikealla
puolella reunimmaisen puikon s:t ja keskimmäisestä puikosta 7-9-11 s. Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o
(reunapuikolta), vedä nostettu s neulotun yli (= ylivetokavennus). Käännä työ, nosta 1. s nurin neulomatta, neulo 6--10 n, 2 n yhteen (= keskimmäisen puikon viimeinen s + reunimmaisen puikon ensimmäinen s). Jatka neulomista
edelliseen tapaan ja neulo aina keskimmäisen puikon viimeinen s yhteen reunapuikon ensimmäisen silmukan
kanssa. Kun kaikki reunapuikkojen silmukat on kavennettu, jaa kantapohjan s:t kahdelle puikolle = 4-5-6 s
molemmille. Kiilaosa: poimi kantalapun vasemmasta reunasta omalle puikolleen 13-14-15 s + 1 s puikkojen välistä.
Neulo nostetut s:t kiertäen oikein I puikolle. Neulo II ja III puikon s:t oikein. Poimi IV puikolle kantalapun oikeasta
reunasta 13-14-15 s + 1 s puikkojen välistä. Neulo IV puikon s:t kiertäen oikein. I ja IV puikolla on nyt 18-20-22 s
molemmilla. Jatka suljettuna neuleena sileää neuletta ja tee samalla kiilakavennukset seuraavasti: neulo I puikon
lopussa 2 o yhteen, 1 o ja neulo IV puikon alussa 1 o, 2 s ylivetäen yhteen. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs
kunnes työssä on jäljellä 52-56-60 s. Neulo suoraa osaa pikkuvarpaan kärkeen tai kunnes sukkaosan pituus
kantapää mukaan lukien on n. 18-20-21 cm. Kärkikavennukset: neulo I sekä III puikon lopussa 2 o yhteen ja 1 o ja
neulo samalla krs:lla II sekä IV puikon alussa 1 o ja tee ylivetokavennus. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs
vielä 5 kertaa ja tee niitä sitten joka krs kunnes työssä on jäljellä 8 s. Katkaise lanka, pujota se loppujen silmukoiden
läpi 2-kertaisena ja päätä lanka hyvin. Tee toinen sukka samoin.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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