Sukat
Novita 7 Veljestä: Martanseppele-sukat
Suunnittelija Liisa Pesonen
Koko naiselle, kengän koko noin 38
Langanmenekki Novita 7 Veljestä
pohjaväri (627) kaura 100 g ja raitaväri (010) luonnonvalkoinen 100 g
tai yksivärisenä (010) luonnonvalkoinen vajaa 150 g
Sukkapuikot Novita nro 3½ tai käsialan mukaan
Mallineuleet Kierretty joustinneule suljettuna neuleena: neulo *1 s oikein takareunasta (= kiertäen), 1
n*, toista *-*. Martanseppele:neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Sileä neule suljettuna
neuleena: neulo kaikki krs:t oikein.
Tiheys 21 s kohoneuletta = 10 cm
Luo pohjavärillä 52 s ja jaa s:t neljälle puikolle seuraavasti: 12 s, 13 s, 13 s ja 14 s. Krs:n
vaihtumiskohta on IV ja I puikon välissä. Aloita joustinneule 1 n s:lla. Neulo kierrettyä joustinneuletta
suljettuna neuleena 3 cm. Aloita nyt kohoneule ruutupiirroksen 1. krs:lta seuraavasti: neulo 18 s:lla
kierrettyä joustinneuletta (= toista väli A-B 9 kertaa), neulo martanseppele eli väli B-C (= 15 s), neulo
19 s:lla kierrettyä joustinneuletta (= toista väli C-D 9 kertaa ja neulo vielä vasemmasta reunasta 1 s).
Neulo pohjavärillä kohoneuletta yhteensä 7 krs. Neulo sitten vuorotellen 10 krs raitavärillä ja
pohjavärillä. Neulo ensin ruutupiirroksen krs:t 1-14 kaksi kertaa ja neulo vielä krs:t 1-12 (toinen
valkoinen raita päättyy). Neulo seuraavat 6 krs siten, että jatkat martanseppelettä keskimmäisillä 15
s:lla ja neulot muilla s:illa edelleen kierrettyä joustinneuletta. Siirrä sitten puikon IV ensimmäinen
silmukka puikolle III. Martanseppeleen molemmin puolin jää 6 oikeaa silmukkaa.

Aloita kantalappu neulomalla I puikon s:t oikein IV puikolle = 25 s. Jätä muut s:t odottamaan. Käännä
työ ja aloita vahvennettu neule: 1. krs: (työn nurja puoli) nosta 1. s neulomatta (lanka jää työn
nurjalle puolelle) ja neulo muut s:t nurin. Käännä työ. 2. krs:(työn oikea puoli) *nosta 1 s neulomatta,
lanka jää nurjalle puolelle, neulo 1 s oikein*, toista *-* vielä 11 kertaa ja neulo vielä 1 o. Käännä työ.
Toista kerroksia 1-2 yhteensä 12 kertaa = 24 krs.
Neulo vielä nurjan puolen kerros ja aloita kantapohjan kavennukset: jatka samaa vahvennettua
neuletta kuin aiemmin. Neulo kantalapussa oikean puolen kerrosta, kunnes jäljellä on 9 s. Tee
ylivetokavennus (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) ja
käännä työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo 7 s nurin ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä
työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo kunnes on jäljellä 8 s, tee ylivetokavennus. Jatka edelleen samalla
tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän s:t pysyvät samana eli 9:nä Kun
sivus:t loppuvat, jaa kantalapun s:t 2 puikolle 5 s IV puikolle ja 4 s I puikolle.
Poimi sitten vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta reunasta 12 s ja lisäksi 1 s kantalapun ja II
puikon välistä. Neulo poimitut s:t kiertäen (= takareunasta) oikein I puikolle jolla on 4 s. Neulo II ja III
puikon s:illa sileää oikeaa ja martanseppelettä. Poimi nyt kantalapun oikeasta reunasta 12 s ja lisäksi
1 s III puikon ja kantalapun välistä IV puikolla, jolla on 5 s. Neulo poimitut s:t kiertäen oikein ja
kantalapun 5 s oikein.
Jatka neulomista kaikilla s:illa ja neulo edelleen martanseppelettä ja neulo muilla s:illa sileää neuletta.
Kun olet neulonut kaikilla silmukoilla poimimiskerroksen jälkeen 2 krs, aloita
kiilakavennukset. Kiilakavennukset: neulo I puikon lopussa 2 viimeistä s:aa oikein yhteen ja tee IV
puikon alussa ylivetokavennus. Toista kavennukset kuten edellä joka 2. krs kunnes työssä on taas 52 s
(puikolla I 12 s ja puikolla IV 13 s). Huom. kun olet neulonut pohjavärillä yhteensä 10 krs (lasketaan
sukan päällispuolelta), vaihda työhön raitaväri. Jatka martanseppelettä ja neulo jatkossa muilla s:illa
kohoneuleraitoja.
1. kohoneuleraita: neulo ensin 2 krs sileää oikeaa. Neulo 1 krs helmineuletta eli neulo 1 n, *1 o, 1 n*,
toista *-* vielä 9 kertaa, neulo martanseppele, neulo *1 n, 1 o*, toista *-* krs:n loppuun. Neulo vielä
7 krs sileää oikeaa. Ensimmäiseen kohoneuleraitaan tuli yhteensä 10 kerrosta. Vaihda työhön
pohjaväri.
2. kohoneuleraita: neulo ensin 2 krs sileää oikeaa. Neulo *1 o, 1 n*, toista *-* vielä 8 kertaa, neulo
martanseppele, neulo *1 n, 1 o*, toista *-* vielä 8 kertaa ja neulo 1 n. Neulo vielä 7 krs sileää oikeaa.
Toiseen kohoneuleraitaan tuli yhteensä 10 kerrosta. Neulo jatkossa kohoneuleraidat 2.
kohoneuleraidan mukaisesti. Neulo 10 krs raitavärillä, 10 krs pohjavärillä ja loput sukasta pohjavärillä.
Kun olet toistanut ruutupiirroksen krs:t 1-14 yhteensä 6 kertaa, neulo vielä krs:t 15-17 Kerroksella 17
martanseppeleen kohdalla työstä kaventuu 4 s. Tasaa kaikille puikoille 12 s ja neulo kaikilla silmukoilla
sileää neuletta, kunnes pohjan pituus on 20 cm tai pikkuvarvas peittyy.
Aloita sitten kärkikavennukset: (= nauhakavennukset) neulo I ja III puikon lopussa 2 s oikein yhteen, 1
s oikein ja neulo II sekä IV puikon alussa 1 s oikein ja tee ylivetokavennus. Tee kavennukset kuten
edellä joka 2. krs, kunnes joka puikolla on jäljellä 6 s. Tee sen jälkeen kavennukset joka krs:lla. Kun
työssä on jäljellä 8 s, katkaise lanka ja vedä se silmukoiden läpi ja päättele hyvin.

