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Naisen raitasukat (koko noin 38)
Tarvikkeet ja materiaalit:
• Marks & Kattens :n Tuva –lankaa (100%
villa) 80 g valkoista ja 100 g oranssia
• kinnasneula

Pisto:
Yksi silmukka peukalolla, peukalon takaa
poimitaan ensin 2. silmukka peukalosta
päin laskien päältäpäin neulalle ja sen
jälkeen 1. silmukka suoraan neulalle. Uusi
kerros kiinnitetään poimimalla edellisestä
kerroksesta yksi silmukkareuna neulalle.
(= Åslen pisto F1 kiinnityksellä)
Huom! Silmukkamäärät ovat ohjeen luojan käsialan mukaisia, eli todennäköisesti joudut
lisäämään tai vähentämään silmukoita saadaksesi tossuista oikean kokoiset.

1. kerros: Sukkien neulominen aloitetaan kärjestä. Aloita valkoisella ja neulo pyöreään aloitukseen
14 silmukkaa. Joka toinen kerros neulotaan valkoisella, joka toinen oranssilla. Lankaa vaihdetaan
joka kerroksen jälkeen siten, että vanha lanka jätetään roikkumaan nurjalle puolelle vapaaksi,
edellisen kerroksen viimeinen silmukka pidetään peukalolla ja jatketaan neulomista uudella
langalla.
2. kerros: Tuplaa silmukkamäärä, eli neulo jokaiseen ensimmäisen kerroksen silmukkareunaan
kaksi silmukkaa oranssilla langalla.
3. kerros: Lisää yksi silmukka joka toisella silmukalla.
4. kerros: Lisää yksi silmukka joka 5.llä silmukalla. Neljännen kerroksen jälkeen sukan leveys on 9
cm.
5. kerros: Tasauskerros, eli ei lisäyksiä.
6.-8. kerros neulotaan normaalisti ilman lisäyksiä.
9. kerros: Lisää yksi silmukka joka 6.lla silmukalla. Sukan leveys noin 10 cm.
10. kerros: tasauskerros.
11. kerros: Lisää yksi silmukka joka 8.lla silmukalla.
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12. kerros: tasauskerros.
13. kerros: Lisää yksi silmukka joka 10.llä silmukalla.
14. kerros: tasauskerros.
15. kerros: Lisää yksi silmukka joka 10.llä silmukalla. Sukan leveys noin 12 cm.
16. kerros: tasauskerros.
17. kerros: Lisää yksi silmukka joka 12.lla silmukalla. Sovita
sukkia (kuvassa oikealla), jos sukka yltää jalkaterän ja
säären taitteeseen, voit aloittaa seuraavalla kerroksella
kantalenkin tekemisen.
Kun sukkaan on tehty terä, tehdään seuraavaksi
kantalenkki, eli irtonaista silmukkaketjua nilkan ympäri,
johon varsi neulotaan kiinni. Kantapää tehdään viimeisenä.
18. kerros: Neulo oranssilla 15 silmukkaa normaalisti,
aloita sitten kantalenkki, eli neulo irtonaista silmukkaketjua 30 silmukan verran, tai niin, että lenkki
yltää nilkkasi ympärille ja sukan saa myös pois jalasta. Kun kantalenkki on sopivan pitkä, kiinnitä
pistot edellisen kerroksen silmukkareunoihin alkaen silmukasta, joka on viidestoista jalkapohjaan
jäävästä värinvaihtokohdasta laskien.

Varsi:
Jätä terää tehdessäsi käyttämäsi langat roikkumaan, ja tee uusi aloitus kantalenkin keskeltä
oranssilla langalla; laita lanka roikkumaan peukalon yli, työnnä neula kantalenkin keskimmäisestä
(15.) silmukasta ja peukalolla olevan langan ali, kiristä lenkki peukalolle. Työnnä neula seuraavasta
kantalenkin silmukasta ja peukalolla olevan silmukan ja langan ali ja kiristä uusi lenkki peukalolle.
Tee peukalolle vielä kolmas lenkki, tiputa kaksi niistä peukalon taakse ja jatka neulomista
normaalisti ensimmäisen kerroksen ohjeen mukaan. (Alla kuvasarja.)
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1. kerros kantalenkin ympäri: neulo muuten
normaalisti, mutta lisää kulmissa (kuva kulmakohdasta oikealla) pari ylimääräistä silmukkaa, ettei
niihin muodostuisi reikiä.
2. ja 3. kerros: Neulo muuten normaalisti, mutta
vähennä molemmissa kulmakohdissa 2 silmukkaa ja
värin vaihtumis-kohdassa 1 silmukka. Varren leveys
noin 11 cm.
4. kerros: tasauskerros.
5. kerros: Lisää 4 silmukkaa kerroksen aikana.
6. kerros: tasauskerros.
7. kerros: Lisää 6 silmukkaa kerroksen aikana.
8. ja 9. kerros: ei lisäyksiä.
10. kerros: Lisää 4 silmukkaa kerroksen aikana. Varren leveys noin 12 cm.
11. kerros: tasauskerros. Jatka neulomista niin, että valkoisilla kerroksilla lisäät aina 4 silmukkaa ja
oransseilla teet tasauskerroksen.
21. kerros: tasauskerros. Kerroksen lopussa, lähestyessäsi värinvaihtumiskohtaa, tee lopetus eli
pienennä silmukoita ja kiristä viimeinen silmukka aivan pieneksi. Varren leveys lopussa noin 14 cm.

Kantapää:
Jatka kantapään tekoa niistä silmukoista, jotka jätit roikkumaan lopettaessasi varren tekoa.
Kantapää tehdään kokonaan oranssilla värillä.
1.-3. kerros: Neulo kantapäätä ympäri ja vähennä kulmissa aina 2 silmukkaa poimimalla neulalle
kaksi edellisen kerroksen silmukkareunaa. Kantapään takana
lisää aina 1 silmukka.
4. ja 5. kerros: Vähennä yksi silmukka sekä kantapään takana,
että alapuolella. Kulmissa vähennetään edelleen aina 2
silmukkaa. Oikealla on kuva keskeneräisestä kanta-päästä.
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6. kerros: Neulo ensimmäisen kulman kohdalle, vähennä 4
silmukkaa. Neulo kantapään taakse, vähennä 1 silmukka. Neulo
toisen kulman kohdalle, vähennä 2 silmukkaa. Kiristä viimeiset
silmukat tiukalle (kuva oikealla).

Kantapäähän jäänyt aukko ommellaan kiinni, kuten alla olevissa
kuvissa:

Viimeistely:
Langan päät pujotellaan neuloksen sisään. Halutessaan valmiita sukkia voi huovuttaa kevyesti
lämpimän veden ja saippuan kanssa hieromalla. Tehokkaampi muokkaaminen muuttaa sukan
kokoa.

