Himmeli
Kirjoneulesukka, jossa ranskalainen kantapää ja kärjessä nauhakavennus.
●●○○
Sukan suunnittelija: Terhi Viinikanoja, Vantaa
”Neulon päivittäin. Muokkaan ja yhdistelen valmiita ohjeita tai keksin itse. Olen pitänyt 11 vuotta
Hupsistarallaa-nimistä käsityöblogia. Rakastan kirjoneuletta. Näiden sukkien inspiraationa oli värikkäistä
mehupilleistä tehdyt himmelit. Perinteisesti oljesta tehty koriste on tuotu pilleillä nykypäivään, ja se vielä
sukkiin. Olen neuloja, jolla on aina ruuhkaa puikoilla. Uudet ideat on yleensä neulottava heti, niin kävi
tällekin mallille.”

Lanka: Novita 7 veljestä, pohjaväri 90 g, kuvioväri 20g
Sukkapuikot: Nro 3½ tai käsialan mukaan
Neuletiheys: 22 s/10 cm
Koko: 38–39

VARSI
Luo 48 s pohjavärillä ja jaa silmukat neljälle puikolle 12 s/puikko. Neulo suljettuna neuleena 8
kerrosta joustinneuletta 2o, 2n. Neulo vielä pohjavärillä yksi kerros oikein. Aloita kuvioneule
mallikaavion mukaan. Mallikerta toistuu kerroksella kolme kertaa. Neulo kuviomallista kerrokset
1–36 ja tämän jälkeen vielä 3 kerrosta oikein pohjavärillä.
KANTAPÄÄ
Kantalappu neulotaan sileänä neuleena. Neulo I puikon silmukat IV puikolle (24 s). Jätä loput
silmukat odottamaan. Käännä työ.
Nosta 1 s nurin neulomatta. Neulo loput silmukat nurin. Käännä työ.
1. krs (op): Nosta yksi silmukka neulomatta, neulo loput silmukat oikein, käännä työ.
2. krs (np): Nosta yksi silmukka nurin neulomatta, neulo loput silmukat nurin, käännä työ.
Toista näitä kahta kerrosta, kunnes kantalapun korkeus on 24 krs.
Aloita kantapohjan kavennus ja jatka sileää neuletta.
1. krs (op): Nosta 1 s neulomatta, neulo 13 o, ylivetokavennus, 1 o, (jää 7 s), käännä työ.
2. krs (np): Nosta 1 s nurin neulomatta, neulo 5 s n, 2 n yht., 1 n, (jää 7 s), käännä työ.
3. krs (op:) Nosta 1 s neulomatta, neulo 6 s, ylivetokavennus, 1 o, käännä työ.
4. krs (np): Nosta 1 s nurin neulomatta, neulo 7 s n, 2 n yht., 1 n, käännä työ.
Jatka kavennuksia niin, että keskiosan neulottavien silmukoiden määrää kasvaa joka kerroksella
yhdellä, kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu. Puikolla on 14 s. Neulo 7 s, eli kerroksen
vaihtumiskohtaan I ja IV puikon välissä.

JALKATERÄ
Poimi I puikolle sillä olevien silmukoiden jatkoksi 12 s kantalapun vasemmasta sivusta ja 1 s
kantalapun ja II puikon välistä. Neulo kantalapun 7 s oikein ja poimitut 13 s kiertäen oikein. Neulo
II ja III puikon silmukat oikein. Poimi sitten vapaalle puikolle 1 s III puikon ja kantalapun välistä ja
12 s kantalapun oikeasta reunasta. Siirrä IV puikon silmukat samalle puikolle. Neulo poimitut
silmukat kiertäen oikein ja siirretyt 7 s oikein.
Aloita kiilakavennukset:
1. krs: Neulo I puikon lopussa 2 o yht. ja IV puikon alussa ylivetokavennus. Neulo II ja III puikolla
aina oikein.
2. krs: Neulo sileää oikeaa koko kerros.
Toista kerroksia 1–2, kunnes puikoilla on 12 s/puikko, yht. 48 s.
Jatka jalkaterää kutomalla sileää oikeaa, kunnes terän pituus on 20 cm tai niin, että pikkuvarvas
peittyy.

KÄRKIKAVENNUKSET
I ja III puikko: Neulo, kunnes jäljellä on 3 s, neulo 2 o yht. ja 1 o.
II ja IV puikko: Neulo 1 o, ylivetokavennus, neulo puikon loput silmukat. Kerroksella kaventuu neljä
silmukkaa.
Tee kavennukset joka toisella kerroksella yhteensä neljä kertaa, kunnes jäljellä on 8 s/puikko (32
s). Tee jatkossa kavennukset jokaisella kerroksella, kunnes jäljellä on yhteensä 8 s. Katkaise lanka
ja vedä se silmukoiden läpi.
Neulo toinen sukka samalla tavalla. Päättele langanpäät nurjalle puolelle ja höyrytä kevyesti.

