
Sisu-sukat vauvalle 

Torstaina 1.10.2009, Marita Makkonen, Neulonta & virkkaus 

Submit
 

Kommentoi Share on print  

Katsottu: 8289 kertaa 

Hellyyttävät villasekoitteiset minisukat saavat sydämen sulamaan. 

Malli ja toteutus: Marianne Valola 

Koot: 50/ 70-80/ 90 cm 

Lanka: Sandnes Sisu (80 % villaa, 20 % polyamidia, 50 g = 160 m) -lankaa harmaata (1042) 50 g 

ja ruosteenpunaista (3437) 50 g. 

Joustinneule: 2 o, 2 n 

Tiheys: 27 s sileää neuletta = 10 cm. 

Työohje: Luo harmaalla langalla 40-48 s ja jaa silmukat neljälle sukkapuikolle, 10-12 s kullekin. 

Kerroksen vaihtumiskohta on aina I ja IV puikkojen välissä. Neulo suljettuna neuleena 

joustinneuletta, aloita krs 1 oikealla s:lla. 

Kun olet neulonut 10 krs, tee raidat eli neulo vuorotellen 2 krs ruosteenpunaisella ja 5 krs 

harmaalla. Kun työssä on 3 ruosteenpunaista raitaa, neulo loput sukasta harmaalla. Kun varren 

pituus on 10-11 cm, aloita kantapää. Eli neulo ensin kantalappua varten IV puikon jatkoksi I puikon 

s:t (= 20-24 s), jätä II ja III puikkojen s:t odottamaan. 

Jatka kantalapun s:illa joustinneuletta edestakaisin, nosta aina krs:n 1. s neulomatta. Kun lapun 

korkeus on 16-20 kerrosta, jaa kantalapun s:t kantapohjan kavennuksia varten 3 puikolle, 

reunimmaisilla puikoilla on 6-7 s, keskimmäisellä 8-10 s. Jatka joustinneuletta, neulo ensin työn 

oikealla puolella reunimmaisen puikon s:t ja keskimmäiseltä puikolta 7-9 s. 

Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o (reunapuikolta), vedä nostettu s neulotun yli (= ylivetokavennus). 

Käännä työ, nosta 1. s nurin neulomatta, neulo 6-8 s, 2 nurin yhteen (= keskimmäisen puikon 

viimeinen s + reunimmaisen puikon ensimmäinen s). Jatka neulomista edelliseen tapaan ja neulo 

aina keskimmäisen puikon viimeinen s yhteen reunapuikon ensimmäisen silmukan kanssa. 
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Kun kaikki reunapuikkojen silmukat on kavennettu, jaa kantapohjan s:t kahdelle puikolle = 4-5 s 

molemmille. Poimi sitten kantalapun vasemmasta reunasta omalle puikolleen 8-10 s + 1 s puikkojen 

välistä. 

Neulo nostetut silmukat kiertäen oikein I puikolle. Neulo II ja III puikon silmukat joustinneuletta. 

Poimi IV puikolle kantalapun oikeasta reunasta 8-10 s + 1 s puikkojen välistä. Neulo IV puikon 

silmukat kiertäen oikein. I ja IV puikolla on nyt 13-16 s molemmilla. Jatka suljettuna neuleena 

muuten joustinneuletta, mutta neulo I puikon viimeiset ja IV puikon ensimmäiset 4-3 s nurin. 

Tee samalla kiilakavennukset seuraavasti: neulo I puikon lopussa sekä IV puikon alussa 2 s nurin 

yhteen. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs kunnes joka puikolla on taas 10-12 s. Neulo suoraa 

osaa pikkuvarpaan kärkeen ja tee sitten kärkikavennukset. 

Neulo ensin jokaisessa nurjassa raidassa 2 s nurin yhteen, neulo 1 krs ja sitten jokaisessa oikeassa 

raidassa 2 s oikein yhteen. Neulo 1 krs ja sitten koko krs:n ajan 2 o yhteen. Katkaise lanka, pujota se 

loppujen silmukoiden läpi, kiristä ja päätä hyvin. 

Lankatiedustelut: Tekstiiliteollisuus Oy, (019) 529 2100, www.tekstiiliteollisuus.fi 

Ohjetiedustelut: Irja Mäkinen (03) 688 1283, ma-ke klo 10-14. 
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