
Uni-ikkUna
”Uni SUkan ikkUnaSTa UnET SiSÄÄn 
PUJaHTaa, VaRPaaT SUkan LÄMPiMÄSSÄ 
Pian nUkaHTaa”

Malli: anju Repo, Taito kymenlaakso

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

Sukkapuikot no 2 tai 2½ käsialan mukaan. 

Tiheys: 30 s ja 40 krs = 10 cm
 
Työohje: Luo 56 silmukkaa, jaa silmukat 
neljälle puikolle (14 s/puikko). neulo sileää 
3 krs. neulo nirkkoreuna * 2 silmukkaa 
takareunoistaan oikein yhteen, tee 
langankierto* toista kerros loppuun. neulo 3 
krs oikeaa.
Poimi seuraavalla kerroksella aloituskerroksen 
silmukka ja neulo se yhteen puikolla olevan 
kanssa. Toista joka 3. silmukka kerros 
loppuun. 
neulo sileää 5 cm.
neulo sitten pitsikuvio 4. puikolla, neulo 
muilla puikoilla sileää. Toista mallikerta 1 
kerran ja lisäksi 3 krs alusta. Siirrä silmukat 
niin, että pitsineule on sukan ulkosivussa (3 ja 
4 puikon välissä). 
neulo vartta vielä sileänä 5 cm.
 
kantapää: Poimi kantalappuun tulevat 28+1 
(silmukoita täytyy olla pariton määrä). nosta 
jokaisen kerroksen ensimmäinen s ja neulo 
sileää (oikealla oikein, nurjalla nurin) 28 krs.
kantapohja: Jaa kantalapun silmukat 
kolmeen osaan siten, että keskelle tulee 
yksi tai kolme silmukkaa enemmän kuin 
reunoihin. (9, 11, 9). Merkitse erivärisillä 
langoilla kolmasosamerkit. aloita 
kavennukset nurjalla. nosta ensimmäisen 
silmukka neulomatta ja neulo ensimmäisen 
merkkilangan yli, kunnes jäljellä on yksi 
silmukka ennen toista merkkilankaa. neulo 
merkkilangan molemmilla puolilla olevat 

silmukat nurin yhteen. käännä työ.
nosta ensimmäinen silmukka neulomatta. 
neulo keskimmäisillä silmukoilla oikein, 
kunnes jäljellä on yksi silmukka ennen 
merkkiä. neulo molemmin puolin merkkiä 
olevat silmukat takareunoistaan oikein 
yhteen. käännä työ. kantapohja on valmis, 
kun molempien sivujen silmukat on 
kavennettu pois.

Jalkaosa: Poimi kantalapun reunasta silmukat 
(14 s) neulo kaksi seuraavaa puikkoa. Poimi 
kantalapun toisesta reunasta yhtä monta 
silmukkaa kuin toisesta. Jaa kantapohjan 
silmukat puoliksi vierekkäisille puikoille.
kavenna ylimääräiset silmukat neulomalla 
1. puikon lopussa kaksi viimeistä 
silmukkaa oikein yhteen ja 4. puikon kaksi 
ensimmäistä silmukkaa ylivetäen oikein 
yhteen. kiristä lanka napakasti, ettei 
puikkojen vaihtumiskohtaan tule reikää. 
neulo kavennusten väliin yksi välikerros. 
Jatka kavennuksia kunnes silmukkaluku 
on alkuperäinen 56. neulo oikeaa, kunnes 
pikkuvarvas peittyy.

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


