”Tähtisukat”

Anne Huuskonen

lanka: Maija-lanka, menekki t.sin n. 50 g, muita n. 25 g
puikot: sukkapuikot nr. 3,25 koko: 37–39
vaikeustaso:
Luo 56 silmukkaa ja jaa silmukat
4 puikolle.
Resori: 1. krs: *3 o, 1 n*, toista * -*
2. krs: *3 o, 1 n*, toista * -*
3. krs: *nosta 1 s oikein neulomatta,
nosta 2 s neulomatta, vedä 1. nostettu
silmukka kahden seuraavan silmukan yli
ja siirrä nämä kaksi silmukkaa takaisin
14
vasemmalle puikolle ja neulo 1 o, langan13
kierto, 1 o, 1 n*, toista * -*
12
11
4. krs: *3 o, 1 n*, toista * -*
10
Toista näitä neljää kerrosta 7 kertaa. 9
8
Neulo 2 kerrosta sileää neuletta.
7
6
Aloita kuvioneule ruutupiirroksen 5
mukaan. Toista 14 s kuviota 4 x (yhteen-4
3
2
sä 56 s)
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Ristiin vahvistettu kantapää:
Aloita kantalapun neulominen niin,
että neulot I puikon silmukat oikein IV
puikolla = 28 silmukkaa. Jätä muut silmukat odottamaan. Käännä työ, nosta 1
s neulomatta ja neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja aloita ristiin vahvennettu neule:
1.krs: 1 s neulomatta, *neulo 1 s o,
1 s neulomatta (lanka on työn takana)*,
toista kerros loppuun. Käännä työ
2.krs: 1 s neulomatta ja neulo silmukat nurin. Käännä työ.
3.krs: 1 s neulomatta, neulo 2 s oikein, *1 s neulomatta, neulo 1 s oikein*,
toista *-*
4.krs: 1 s neulomatta ja neulo silmukat nurin. Käännä työ.Toista kerroksia
1–4 seitsemän kertaa, kantalapun korkeus on 28 krs.

Aloita kantalapun kavennukset. Jatka
samaa ristiin vahvistettua neuletta. Neulo
kantalappua kunnes jäljellä on 10 s. Tee
ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta,
neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) ja käännä työ. Nosta 1 s neulomatta, neulo 8 s nurin ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin yhteen. Käännä työ. Neulo
1 s neulomatta, neulo kunnes jäljellä on
9 s, tee ylivetokavennus. Jatka edelleen
samalla tavalla siten, että sivusilmukat
vähenevät koko ajan ja keskiryhmän s:t
pysyvät samana eli 10:nä. Kun sivusilmukat loppuvat, jaa kantalapun s:t kahdelle
puikolle, 5 kummallekin.
Poimi vapaalle puikolle kantalapun
vasemmasta reunasta 14 s + 1 s kantalapun ja II puikon välistä. Neulo poimitut s:t kiertäen (=takareunasta) oikein.
Neulo II ja II puikon s:t oikein. Poimi kantalapun oikeasta reunasta 14 s + 1 s III
puikon ja kantalapun välistä. Neulo poimitut silmukat kiertäen ja neulo kantalapun 5 s.
Jatka näillä 68 silmukalla sileää neuletta ja tee kiilakavennukset: neulo I puikon lopussa 2 viimeistä silmukkaa oikein
yhteen ja tee IV puikon alussa ylivetokavennus. Toista kavennukset joka toinen
kerros.
Toista kavennuksia niin kauan kunnes jokaisella puikolla on 14 s.
Neulo 10 krs sileää neuletta.
Tee 14 s kuvioneuletta ruutupiirroksen mukaan, toista kuviota 4 x.
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Neulo sileää neuletta niin kauan, että
pikkuvarvas on piilossa, aloita kärkikavennukset.
Neulo *5 s o, 2 s o yhteen*, toista
*-* krs loppuun. Neulo 4 krs sileää oikeaa neuletta. (jäljellä 48 s)
Neulo *4 s o, 2 s o yhteen*, toista
*-* krs loppuun. Neulo 3 krs sileää oikeaa neuletta. (jäljellä 40 s)
Neulo *3 s o, 2 s o yhteen”, toista
*-* krs loppuun. Neulo 2 krs sileää oikeaa neuletta. (jäljellä 32s)
Neulo *2s o, 2 s o yhteen*, toista *-*
krs loppuun. Neulo 1 krs sileää oikeaa
neuletta. (jäljellä 24 s)
Neulo *1s o, 2 s o yhteen*, toista *-*
krs loppuun (jäljellä 16 s)
Neulo *2 s o yhteen*, toista *-* krs
loppuun (jäljellä 8 s).
Neulo *2 s o yhteen*, toista *-* krs
loppuun (jäljellä 4 s).
Katkaise lanka ja vedä se silmukoiden
läpi. Kiristä ja päätä hyvin.
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Maija-sarjan sävyt
tummansininen 206,
sinivihreä 234 ja vaaleanvihreä 262 ovat tilattavissa Lankamaailman
verkkokaupasta -10 %
alennuksella koodilla
2NEUROMAIJA.
Alennus on voimassa
vuoden 2020 ajan.
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