Liekkityttövillasukat RISTIKKO
koko 35-37 (38-40)
vaikeusaste **
Suunnittelija Maria Kaisa Hast
puikot 3/3,5/4 käsialan mukaan (voit vaikuttaa
puikkovalinnalla sukan ympärysmittaan)
Lanka Novita 7 veljestä
oranssi 278 appelsiini
sininen 124 taivas
39 koon sukkapari painaa n. 115g
Osta molempia värejä 150g vyyhti, niin jää lankaa myös lapasiin.
Suosittelen neulomaan kahta sukkaa yhtä aikaa, niin tulee kaksi samalaista sukkaa yhtä aikaa valmiiksi, eikä
tarvitse muistella miten toisen teki. Eli osta myös toiset puikot. Mallisukat on neulottu 3,5mm puikoilla.
Mallineuleet
A. Sileä neule oikein suljettuna neuleena
B. Ristikkoneule suljettuna neuleena: neulo raitoja ruutu-piirroksen ja ohjeen mukaan.
HUOM. Voit vapaasti jättää nirkkoreunuksen pois ja neuloa tilalle vaikka joustinneuletta 2 o 2n.
HUOM. Kerroksen vaihtumiskohta näkyy suljetussa raitaneuleessa hyppäyksenä. Voit vapaasti valita,
haluatko sukan varressa tuon kerroksen vaihtumiskohdan sukan taakse vai sukan sisäreunaan. Kuvan
mallisukissa näkyy molemmat versiot (alla). Terä-osassa eriväristen kerroksen vaihtumiskohta kannattaa
siirtää kuitenkin sukan sivuun, niin saat kantapään värikerrokset eheiksi.
Tämä päätös tulee vastaan vasta kun aloitat sukkien kantapäät. Jos värin eli kerrosten vaihtumiskohdaksi
valitset kummassakin sukan varressa sisäreunan, oikean jalan sukassa kantalappu neulotaan III ja IV
puikoilla, vasemman jalan sukan kantalappu I ja II puikoilla.

OHJE
Luo oranssilla langalla 44 (48) s ja jaa s:t neljälle puikolle, 10-12-10-12 (12) s kullekin. Jätä pitkä aloituslanka
nirkkoreunan kiinnittämistä varten.
Nirkkoreunus:
1. Neulo 5krs sileää oikeaa neuletta.
2. Neulo taitekerros: *2 s o yhteen, tee sitten langankierto* toista näitä kerros loppuun asti, muista
viimeisenä langankierto.
3. Neulo 6krs sileää oikeaa neuletta.

Jatka ristikkoneuletta ruutupiirroksen ohjeen mukaan vuorotellen sinisellä ja oranssilla langalla. Päätä itse
oman sukanvarren pituus. Mallisukkien varressa on ristikkoneuletta 11cm.
I I I I I I
I - I - I I I I I I I
- I - I - I
- = nurja silmukka
I = oikea silmukka

4.
3.
2.
<- 1.krs

KANTAPÄÄ
Voit käyttää omaa lempiohjettasi kantapään tekemiseen.
Yhteishyvän ohjeessa on myös kuvat: https://www.yhteishyva.fi/arjen-apu/villasukan-kantapaa--kolmeohjetta/0577624
Katso tarvittaessa Youtube-video-ohjeita kantapään tekoon tai kysy toiselta Liekkitytöltä.
Mallisukan kantapää poikkeaa hieman alla olevasta ohjeesta. Vahvistusneulos on vuorotellen oikean
puolen kerroksilla reunasilmukan jälkeen näin: joka toinen krs 1 s o, 1 s o neulomatta ja joka toinen krs 1s
o neulomatta, 1 s o.

TÄMÄ KANTAPÄÄN OHJE OTETTU SUORAAN NOVITAN SIVUILTA:
Novitan perusohje toimii muuten samalla tavalla tässä sukassa, mutta neulo oikean sukan kantalappu III ja
IV puikoilla, vasemman sukan kantalappu I ja II puikoilla.

Aloita kantalappu neulomalla oranssilla = 22 (26) s. Jätä muut s:t odottamaan. Käännä työ ja aloita
vahvennettu neule:
1. krs: (työn nurja puoli) nosta 1. s neulomatta (lanka jää työn nurjalle puolelle) ja neulo muut s:t nurin.
Käännä työ.
2. krs: (työn oikea puoli) *nosta 1 s neulomatta, lanka jää nurjalle puolelle, neulo 1 s oikein*, toista *–*
kerros loppuun. Käännä työ.
Toista kerroksia 1–2 yhteensä 12 kertaa (= 24 krs).
Neulo vielä nurjan puolen kerros ja aloita kantapohjan kavennukset: jatka samaa vahvennettua neuletta
kuin aiemmin. Neulo kantalapussa oikean puolen kerrosta, kunnes jäljellä on 9(10) s. Tee
ylivetokavennus (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) ja
käännä työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo 6 n ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä työ. Nosta
1. s neulomatta, neulo kunnes on jäljellä 8(9) s, tee ylivetokavennus. Jatka edelleen samalla tavalla siten,
että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän s:t pysyvät samana eli 8:na. Kun sivusilmukat
loppuvat, jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle, 4 kummallekin.

Poimi vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta reunasta (11)12 s + 1 s kantalapun ja puikon välistä.
Neulo poimitut s:t kiertäen eli takareunasta oikein vasemman puoleisella kantapohjan puikolla. Neulo
kahden seuraavan puikon s:t oikein. Poimi kantalapun oikeasta reunasta (11)12 s + 1 s puikon ja
kantalapun välistä sillä puikolla, jolla on 4 s, neulo poimitut s:t kiertäen oikein ja kantalapun 4 s oikein.

Jatka kantapään jälkeen raidallista ristikkoneuletta jalkapöydän päällä ja neulo pelkkiä (oikeiden
silmukoiden) raitoja jalkapohjan puolella.
Aloita kiilakavennukset: neulo I puikon lopussa 2 viimeistä s:aa oikein yhteen ja tee IV puikon alussa
ylivetokavennus. Neulo välikerros kaventamatta. Kavenna seuraavalla kerroksella taas samalla tavalla.
Jatka kunnes työssä on 44 (48) s, 11 (12) s / puikko.
Sovita sukkaa omaan jalkaasi ja lopeta ristikkoneule kun pikkuvarvas on piilossa. Aloita sitten
kärkikavennukset. Valitse vapaasti lempikavennuksesi:
- sädekavennus
- nauhakavennus
- nelitahokavennus
Nauhakavennus:
Neulo I sekä III puikon lopussa 2 s oikein yhteen, 1 s oikein. Neulo II sekä IV puikon alussa 1 s oikein ja tee
ylivetokavennus. Tee kavennukset kuten edellä joka 2. krs, kunnes joka puikolla on jäljellä 5(6)7 s. Tee sen
jälkeen kavennukset jokaisella kerroksella. Kun työssä on jäljellä 8 s, katkaise lanka ja vedä se silmukoiden
läpi ja päättele hyvin.
Taita nirkkoreunus nurjalle ja ompele se kiinni aloituslangalla. Tee erittäin joustavia, harvoja ja pehmeitä
pistoja. Höyrytä sukat.

Ohjeen tiedustelut: Maria Kaisa Hast 050-5142291

Oikeanpuoleisen sukan varressa
kerroksen vaihtumiskohta on sivussa.
Vasemmanpuoleisen sukan varressa
kerroksen vaihtumiskohta on takana.

Koska sukka neulotaan putkena,
kerroksen vaihtumiskohta näkyy.

