
KOTOISAMalli: Kaisa Koskimies

Koko: Naisten sukka 

Tarvikkeet: Roosa nauha -lanka 
(75 % villa, 25 % polyamidia, vyyhti 100 g)  
- vaaleanpunainen (57) 50 g (paksu)
Roosa nauha -lanka tex 285 x 2 
(100 % villa, kerä 50 g= 85 m)
- pioni (1951) 100 g (ohut)

Pitkät puikot ja sukkapuikot no 5 ja 3 

Neuletiheys: 22 s ja 34 krs = 10 cm

Työohje: Jalkaosa: Luo paksulla langalla 
76 silmukkaa pitkille puikoille no 5. Neulo 
ainaoikeaa tasona. 
1. krs: Neulo 23 s, 2 o yhteen, 2 o, 2 o yhteen, 
47 s. (26+2+46).
2. krs: Neulo kaikki oikein.
3. krs: Neulo 22 s, 2 o yhteen, 2 o, 2 o yhteen, 
46 s.
4. krs: Neulo kaikki oikein.
Jatka kavennuksia joka 2. kerroksella kunnes 
jäljellä on 12+2+32. Vaihda ohuempaan 
lankaan ja pienempiin puikkoihin, jatka 
ainaoikeaa neuletta ilman kavennuksia 41 
krs. 
Vaihda paksuun lankaan ja paksumpiin 
puikkoihin. Neulo jalan toinen puoli. Neulo 
12 s, lisää 1 s, 2 s, lisää 1 s, 32 s. Lisää joka 
2. kerroksella, kunnes silmukoita on saman 
verran kuin kappaleen alussa. Päättele 
silmukat. Ompele tossun alareuna yhteen 
paksulla Pirkka-langalla.

Sukansuu: Poimi kappaleen yläreunasta 
(lyhempi puoli) pienemmille sukkapuikoille 
52 s ohuella langalla, neulo 2 o, 2 n 
joustinneuletta 13 cm ja päättele silmukat 
kiristämättömästi.

Kärki: Poimi kärjestä (pidempi puoli) 
isommille sukkapuikoille n. 40 s paksulla 
langalla. Kärki neulotaan ainaoikeaa 
sädekavennuksena. Kavenna jokaisen 

puikon alussa ja keskellä 2 o yhteen Neulo 
4 välikerrosta ja tee kavennukset. Neulo 
3 välikerrosta ja tee kavennukset. Jatka 
neulomalla kavennuskerrosten väliin aina 1 
krs vähemmän. Kun jäljellä on yhteensä 8 s, 
neulo 1. s oikein ja vedä seuraavat seitsemän 
silmukkaa neulotun silmukan yli neulomatta, 
neulo päätteeksi viimeinen silmukka oikein, 
katkaise lanka ja vedä läpi. Päättele. 

Vanutus: Huovuta kevyesti pesukoneessa 
30°:ssa. Käytä vain vähän pesuainetta 
ja pysäytä ohjelma välillä tarkistaaksesi 
huopumista. Tulos voi vaihdella käytetyn 
koneen mukaan, mutta vanumista lisää esim. 
pesupussiin laitto ja lakanan tai vastaavan 
mukanaolo koneessa. Voit myös laittaa tossun 
sisään kangaspalan. Tarvittaessa voit toistaa 
pesukertoja ilman pesuainetta. 

Hoito: Pese neule käsin viileässä 
30-asteisessa, tasalämpöisessä vedessä 
miedolla pesuaineella kevyesti puristellen. 
Lämpötilan vaihtelut ja kova hankaus 
aiheuttavat villan vanumisen. Muotoile 
kosteana oikeaan muotoon. Kuivaa tasaisella 
alustalla ilmavassa paikassa. Höyrytä kevyesti.
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