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Savonia-sukat

Lyhenteet:

Koko:
1 (2) nilkan ympärykselle 24-26 (28-30) cm

Lanka:
Novita 7 Veljestä sävyissä 011 Valkoinen, 555
Anemone ja 099 Noki.
Menekki riippuu sukan koosta.

Puikot:
3,5 mm sukkapuikot. (Halutessasi voit ottaa
kirjoneuleeseen 4 mm puikot.) Muuta puikkokokoa tarpeen mukaan saavuttaaksesi oikean
tiheyden.

knk = kahden noston kavennus. (Nosta
1 s kuin neuloaksesi oikein) x2, siirrä
silmukat takaisin vasemmalle puikolle ja
neulo ne takareunoistaan yhteen.
krs = kerros.
l1v = vasemmalle kaartuva lisäys. Nosta
silmukoiden välinen lanka työntämällä
vasen puikko edestä sen alle ja neulo se
oikein takareunastaan.
n = nurin.
n1 = nosta seuraava silmukka
neulomatta

Tiheys:
12 s x 15 krs = 5 x 5 cm
kirjoneuletta suljettuna neuleena
(viimeistelyn jälkeen)

Muut:

NP = nurja puoli
o = oikein.
OP = oikea puoli

päättelyneula

2 o yht = neulo 2 s oikein yhteen

Vinkki:

SM = siirrä merkki.

Jos haluat neuloa sukat magic
loop-tekniikalla, jaa silmukat siten,
että puikkojen 1 & 2 silmukat ovat
puikolla 1 ja puikkojen 3 & 4 silmukat
ovat puikolla 2.

s = silmukka/silmukat.
ssp = (slip, slip, purl) Kahden noston
kavennus nurin. (Nosta 1 s kuin
neuloaksesi oikein) x2, siirrä silmukat
takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne
takareunoistaan nurin yhteen.
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Sukat neulotaan varresta varpaisiin. Kerroksen vaihtumiskohta asettuu jalan sisäsyrjälle.
Raitoja neuloessa lankaa ei tarvitse katkaista, vaan voit kuljettaa sitä mukana
kiepsauttamalla sen kerroksen vaihtumiskohdassa käytössä olevan langan ympäri
muutaman kerroksen välein. Jos raitojen neulominen tuntuu haastavalta, voi sukan
terän neuloa myös yksivärisenä.

Aloita tästä:
Luo pinkillä langalla 48 (56) silmukkaa. Jaa
silmukat sukkapuikoille 12 (14) s kullekin.
Yhdistä suljetuksi neuleeksi.
1. krs: Neulo nurin kerroksen loppuun
2. krs: Neulo oikein kerroksen loppuun.
Toista kerrokset 1-2 vielä 4 kertaa ja sitten 1. krs
vielä kerran.

Kirjoneule:

Oikea sukka: Kantapää neulotaan puikkojen
1 ja 2 silmukoilla. Jätä valkoinen lanka
odottamaan, mutta älä katkaise sitä. Ota
käyttöön pinkki lanka ja neulo sillä puikon 2
loppuun. Käänny. Kantapää neulotaan tasona
näillä pinkeillä silmukoilla.
Vasen sukka: Kantapää neulotaan puikkojen
3 ja 4 silmukoilla. Neulo valkoisella langalla
puikon 2 loppuun, jätä valkoinen lanka
odottamaan, mutta älä katkaise sitä. Neulo
pinkillä langalla kerroksen loppuun. Käänny.
Kantapää neulotaan tasona näillä pinkeillä
silmukoilla.

Ota käyttöön valkoinen lanka.

Kantalapun 1. krs (NP): toista (n1 lanka työn
edessä, 1 n) kunnes jäljellä on 2 pinkkiä
Lisäyskrs: (8 (9) o, l1v) x 6, koossa 2 neulo oikein silmukkaa, 2 n. Käänny.
kerroksen loppuun. (6 s lisätty, 54 (62) s)
Seuraavaksi neulotaan kirjoneulekuvio
kaavioiden mukaan. Kaaviot aloitetaan
kerrokselta 1 ja niitä luetaan oikealta
vasemmalle.
Krs 1: Aloittaen ensimmäiseltä kerrokselta,
toista kaavio A yhteensä 5 (6) kertaa, aseta
silmukkamerkki, neulo kaavio B, aseta
silmukkamerkki, toista kaaviota A kerroksen
loppuun.
Krs 2: Neulo kaavion A mukaan
silmukkamerkkiin asti, SM, neulo kaavio B, SM,
neulo kaavion A mukaan kerroksen loppuun
asti.
Jatka samaan tapaan, kunnes olet neulonut
kaavioiden kaikki 42 kerrosta. Poista
silmukkamerkit.
Seuraava krs: valkoisella langalla (7 (8) o, 2 o
yht) x 6, koossa 2 neulo o kerroksen loppuun
asti. (6 s kavennettu, 48 (56) s)

Kantalappu:
Seuraa ensin sukkakohtaista ohjeistusta
kantapään sijoituksesta, ja neulo sitten
kantapää samaan tapaan kumpaankin
sukkaan.

Kantalapun 2. krs (OP): n1, neulo pinkit
silmukat o. Käänny.
Toista kerroksia 1-2 vielä 11 (13) kertaa.

Kantapään käännös:
1. krs (NP): n1, neulo 13 (15) nurin, ssp, 1 n.
Käänny.
2. krs (OP): n1, neulo 5 o, 2 o yht, 1 o. Käänny.
3. krs (NP): n1, neulo nurin kunnes jäljellä on
1 s ennen silmukoiden välistä rakoa, ssp, 1 n.
Käänny.
4. krs (OP): n1, neulo oikein kunnes jäljellä on 1
s ennen silmukoiden välistä rakoa, 2 o yht, 1 o.
Käänny.
Toista kerroksia 3-4 kunnes olet käyttänyt
kaikki kantalapun silmukat (14 (16) s). Jaa
kantapohjan silmukat tasan kahdelle puikolle.
Katkaise pinkki lanka.

Kiilakavennukset:
Jatka poimimalla silmukat kantalapun
reunasta. Aloita valkoisella langalla siitä
kantalapun nurkasta, jossa valkoinen lanka
on kiinni. Työtä jatketaan taas suljettuna
neuleena.
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Aloituskrs (OP): Poimi kantalapun reunasta
12 (14) s, neulo kannan silmukat o, poimi
kantalapun toisesta reunasta 12 (14) s (Oikea
sukka: neulo o kerroksen loppuun).

Jatka neuloen raitoja kunnes jalkaterä on n. 4
(5) cm vähemmän kuin haluttu pituus ja olet
viimeksi neulonut raidan 2. kerroksen. Katkaise
valkoinen ja musta lanka.

Seuraava krs: neulo oikein kerroksen loppuun.

Kärkikavennukset:

Jatka neulomalla kiilakavennuksia
sukkakohtaisen ohjeistuksen mukaan.

Ota käyttöön pinkki lanka.
Aloituskrs: neulo oikein kerroksen loppuun.
1. krs: 1. ja 3. puikko: 1 o, knk, neulo o puikon
loppuun, 2. ja 4. puikko: neulo o kunnes jäljellä
on 3 s, 2 o yht, 1 o.
2. krs: 1. ja 3. puikko: 1 o, 1 o takareunasta, neulo
o puikon loppuun, 2. ja 4. puikko: neulo o
puikon loppuun.

Samaan aikaan ala raidoittamaan jalkaterää.
Vaihda väriä kahden kerroksen välein
seuraavassa järjestyksessä: valkoinen, musta,
pinkki. Ota tässä kohtaa käyttöön musta
lanka.
Oikea sukka:
1. krs: knk, neulo o kunnes 2. puikolla on
jäljellä 2 s, 2 o yht, neulo o kerroksen loppuun.
2. krs: 1 o takareunasta, neulo o kerroksen
loppuun.
Toista kerroksia 1-2 kunnes jäljellä on yhteensä
48 (56) s.
Vasen sukka:

Toista kerroksia 1-2 vielä 5 (6) kertaa (yht. 24
(28) s)
Toista sitten kerrosta 1, kunnes jäljellä on
yhteensä 8 s.
Katkaise lanka jättäen n. 15 cm häntä, pujota
kahdesti silmukoiden läpi ja kiristä aukko
umpeen.

Viimeistely:

1. krs: Neulo oikein 2. puikon loppuun, 3.
puikolla knk, neulo oikein kunnes neljännellä
puikolla on jäljellä 2 s, 2 o yht.
2. krs: Neulo o 2. puikon loppuun asti, 3.
puikolla 1 o takareunasta, neulo o kerroksen
loppuun.

Päättele langanpäät nurjalle puolelle. Laita
sukat kädenlämpöiseen veteen
likoamaan ja anna kastua kunnolla.
Rullaa sukat pyyhkeen sisään poistaaksesi
ylimääräisen veden, ja asettele sukat
mittoihinsa kuivumaan.

Toista kerroksia 1-2 kunnes jäljellä on yhteensä
48 (56) s.

Suunnittelijan terveiset:
Hei! Olen Sanni, toisen vuoden muotoiluopiskelija
ja Savonian 30-vuotisneuleiden suunnittelija.
Opiskelun lisäksi olenkin tehnyt pienimuotoisesti
töitä neulomisen ja neulesuunnittelun saralla.
Opintojani painotan koru- ja vaatemuotoilun
suuntaan, lisäksi koen graafisen suunnittelun
mielenkiintoisena. Kauniit neulekuvat ja -ohjeet
ovatkin yksi intohimoistani.
Lisää ohjeitani löytyy Ravelry-sivustolta nimellä
Sanni Pauliina. Instagramista minut löytää nimellä
sannila_ . Jos törmäät ongelmiin ohjeen kanssa,
voit ottaa yhteyttä sähköpostiini sanniladesigns@
gmail.com .
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Kaavio A:

Kaavio B:
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