
Rose heaRt

Malli: Taito Etelä-Karjala ry, 
Heidi Leppänen

Tarvikkeet: Roosa nauha sukkalanka 
(75 % villa, 25 % polyamidia, kerä 100 g) 
roosa (52) 100 g

Neuletiheys: 30 s ja 40 krs = 10 cm

Työohje: Neulo varren ja resorin 
joustinneuleen oikeat silmukat 
takareunasta. Nurjat normaalisti nurin.
Luo 60 silmukkaa. Neulo 1o 1n 
joustinneuletta 3 cm. Seuraavalla 
kerroksella lisää 3 silmukkaa kaavion 
mukaan. Aloita seuraavalla kerroksella 
kaavion alareunasta ja jatka vartta 
haluamasi korkuiseksi. Kuvan sukassa 
keskipalmikko 4 kertaan.

Kantapää: Kantalappu neulotaan 31 
silmukalla joustinneuleena. Neulo oikean 
puolen oikeat silmukat takareunoistaan, 
nurjat silmukat normaalisti nurin.
Nurjan puolen nurjat silmukat neulotaan 
takareunoistaan, oikeat silmukat oikein 
etureunasta.
Neulo 22 krs ja aloita kantapohjan 
kavennukset: Jaa silmukat 3 osaan: 10s, 
11s, 10s.
Neulo 19 silmukkaa, tee ylivetokavennus. 
Neulo 1 s, Käännä työ. Nosta 1 s nurin 
neulomatta. Neulo keskiryhmän silmukat 
2 viimeistä lukuun ottamatta. Neulo 2 
viimeistä s yhteen. Neulo 1 silmukka. 
Käännä työ. Jatka kavennuksia kunnes 
kaikki reunojen silmukat on kavennettu.

Jalkaosa: Poimi seuraavalla kerroksella 
12 silmukkaa kantalapun kummastakin 
reunasta.  Jatka etupuolen palmikkoa 
mallikerran mukaan.
Kavenna ylimääräiset silmukat pois 
seuraavasti: Ensin 3 kertaa joka 2. krs, 
sen jälkeen joka krs, kunnes silmukoita on 
taas 63.
Neulo jalkaterää kunnes pituus on peittää 
pikkuvarpaan. Etupuolen palmikko on 
lopetettu mallikerran 10. rivin jälkeen, 
jonka jälkeen mallikertaa on täydennetty 
palmikon lopetus kaavion mukaan. 

Kärki: Aloita kärkikavennukset ja tee 
se nauhakavennuksin: Kavenna joka 
toisella kerroksella 1. ja 3. puikon lopussa 
kolmanneksi ja toiseksi viimeinen s oikein 
yhteen ja puikon viimeinen s oikein. 
Kavenna 2. ja 4. puikon alussa toiseksi 
ja kolmanneksi ensimmäiset s yhteen 
ylivetokavennuksella. Toista kunnes jäljellä 
on 43 s, jatka kavennuksia sitten joka 
kerroksella. Kun jäljellä on 23 s, kavenna 
pohjapuolelta 1 ylimääräinen s pois. 
Päättele työ ja ompele kärki kiinni. Neulo 
toinen sukka samoin. Höyrytä kevyesti.

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