
Malli: Taito Pohjois-Pohjanmaa ry

Koko: Naisen koko 37-38

Tarvikkeet: Roosa nauha sukkalanka 
vaaleanpunainen (57) 50 g, 
lila (56) 40 g 

Sukkapuikot no 3½ 

Tiheys: 24 s =10 cm

Mallineuleet: Neulo jalan etuosa 
ruutupiirroksen mukaan ja jalkapohja 
kirjoneuletta *1 s pohjaväriä ja 1 s 
kanervaa* toista *-* 

Työohje: Sukat neulotaan kokonaan 
kaksinkertaisella langalla.
Luo pohjavärillä 48 s, jaa silmukat 
neljälle puikolle, 12 s/ puikko. Neulo 
joustinneuletta 1o, 1n 1 krs. Seuraavalla 
kerroksella neulo 1 o kanervalla ja 1 
n pohjavärillä. Neulo joustinneuletta 
yhteensä 12 krs. Neulo sileää neuletta 
pohjavärillä 6 krs
Kantapää: Siirrä 1. ja 4. puikon silmukat 
samalle puikolle =24 s (Kerroksen 
vaihtumiskohta jää taakse keskelle.) Aloita 
kantapään neulominen mallineuleen 
mukaisesti (seuraavalla sivulla) oikean 
puolen kerroksella. Kun kantalapussa on 
24 krs, aloita kantapään kavennukset. 
Neulo 17 s puolipatenttia ja tee 
ylivetokavennus = ota 1 s neulomatta 
puikolle, neulo seuraava silmukka, 
vedä neulomaton silmukka neulotun 
ylitse. Käännä työ ja ota 1. s neulomatta 
puikolle, neulo 10 s nurin, neulo 2 s nurin 
yhteen. Käännä työ, ota 1. s neulomatta 
puikolle, neulo 10 s puolipatenttia 
ja tee jälleen ylivetokavennus jne. 
Kavenna kantapään silmukoita siten, 
että keskiosan silmukkamäärä 12 pysyy 

ROMANSSI

muuttumattomana.  Kun sivujen silmukat 
(6+6) on kavennettu, jaa puikolle 
jääneet 12 silmukkaa puoliksi kahdelle 
puikolle (6+6), poimi kantapään sivusta 
kirjoneuleena 12 s ensimmäiselle puikolle 
= 18 s, (viimeinen silmukka kanerva) poimi 
4. puikolle 11 s kantapään toisesta sivusta, 
niin että pohjaosan kuvio jatkuu oikein.
Jalkaosa: Aloita sukan etuosassa 
ruutupiirroksen mukainen kuvio alhaalta 
alkaen. Etupuolen kuviossa on 25 s ja 
jalkapohjassa 35 s =60 s. Jatka kuvion 
neulomista ja kavenna 1. puikon lopussa 
2 oikein yhteen ja 4. puikon alussa 2 s 
yhteen ylivetokavennuksella. Kavennukset 
tehdään joka 2. kerroksella, kunnes 
silmukoita on jäljellä 48. 
Jatka kuvioneuletta piirroksen verran (yht. 
41 krs). 
Kärki sädekavennuksena vaaleanpunaisella. 
Neulo toinen sukka samoin.

Emme vastaa taloudellisesti vahingoista, jotka aiheutuvat ohjeissa olevista paino- tai muista virheistä.
Kaupallinen käyttö ja ohjeiden kopiointi muuhun kuin yksityiseen käyttöön kielletty.


