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KANSALLISPUVUN SILEÄT PERUSSUKAT
Sukat ulottuvat polven yläpuolelle ja ne sidotaan jalkaan sukkasiteillä.
Sukkasiteet kiedotaan useaan kertaan jalan ympäri polven
alapuolelta.
Lanka:

Ohut sukkalanka jossa 100 g:ssa on 420 m, 75
% villaa, 25 % polyamidia
Sukkapuikot: 1,5 – 1,75
Menekki:
200-250 g
Neuletiheys: Neulo mallitilkku jotta voit määritellä oman
neuletiheytesi, mittaa siitä 10 cm x 10 cm
suuruiselta alalta silmukkamäärä ja kerrosluku.
Ohjeessa käytetty neuletiheys:
10 cm = 45 silmukkaa, 1 cm = 4,5 s
10 cm = 60 kerrosta, 1 cm = 6 krs
Lyhenteet: oikein = o, nurin = n
Tutustu ohjeeseen ennen työn aloittamista. Viimeisellä sivulla
on piirros sukasta, merkitse siihen omat silmukkaluvut ja
kerrosmäärät, kavennus- ja lisäyskohdat. Sovita sukkaa koko
ajan työn edetessä.
Silmukoiden luominen ja sukan suu
Luo silmukat neljälle puikolle, voit käyttää luontikerroksella paksumpia puikkoja kuin mitä käytät
työn edetessä jotta sukan suu ei kiristä. Luo jokaiselle puikolle 32 silmukkaa. Vaihda puikkoihin 1,5
ja neulo 1. krs. oikein. Neulo 4 o, 4 n joustinta 8 krs.
Sukan varsi, suora osa, pohjekavennukset ja nilkka
Jatka sukan suoraa osaa. Sukan takana, pohkeen keskellä on 2:n silmukan muodostama saumaraita.
Neulo saumaraita 1. puikon ensimmäisellä s:lla ja 4. puikon viimeisellä s:lla. Neulo sukan suoraa osaa
28 - 32 cm. Neulo pohjekavennukset yhden s:n päähän saumaraidasta, aina sen molemmille puolille
samanaikaisesti. Neulo pohjekavennus aloittaen 4. puikon lopussa 2 s. oikein yhteen, 1 s. o,
saumaraita 2 s. n, 1 s. o, kavennus (ota s:n etureuna oikealle puikolle, samoin seuraavan s:n
etureuna, vie silmukat takaisin vasemmalle puikolle ja neulo takareunoista oikein yhteen). Toista
kavennukset 16 kertaa joka 7. krs:lla. Tasaa silmukat siten, että jokaisella puikolla on 24 s.
Pohjekavennukset asettuvat 18 – 20 cm:n matkalle. Jatka nilkan osuutta kantapäähän saakka, n. 6-8
cm.
Kantapää
Neulo kantapää sileää neuletta työn 1.llä ja 4:llä puikolla. Jatka saumaraitaa vielä n. 1 cm kantapään
alle. Nosta kerroksen 1. s aina neulomatta. Neulo kantapään suoraa osa 7 – 8 cm. Jaa silmukat
kantapääkavennuksia varten 3 osaan, 16 + 16 + 16 s. Tee ensimmäinen kavennus työn nurjalla
puolella, neulo 31 s nurin ja neulo sitten 2 s nurin yhteen, käännä työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo
14 s oikein, tee kavennus (ota s:n etureuna oikealle puikolle, samoin seuraavan s:n etureuna, vie
silmukat vasemmalle puikolle ja neulo takareunoista yhteen), käännä työ. Ota 1. s neulomatta, neulo
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14 s ja neulo seuraavat 2 s nurin yhteen, käännä työ. Jatka kunnes
jäljellä on 16 s, viimeinen kavennus tehdään sukan oikealla puolella.
Terä
Poimi silmukat kantapään reunasta neuloen aina silmukan takareunasta,
poimi nilkan ja kantapään kulmasta yksi ylimääräinen silmukka jotta siihen ei muodostu reikää.
Kantalapun sivujen liiat silmukat kavennetaan työstä pois kiilamaisesti 1. ja 4. puikon reunoilla. Neulo
kavennusten väliin kerroksia ilman kavennuksia lisäämällä niiden määrää koko ajan, neulo ensin 1
välikerros, sitten 2 x 2 välikerrosta, 2 x 3 välikerrosta, jne., kunnes kaikilla puikoilla on 24 silmukkaa.
Neulo terän suoraa osuutta kunnes sukka ulottuu pikkuvarpaan yli.
Kärkikavennukset
Neulo kärkikavennukset sukan sivuille, 1. ja 2.
sekä 3. ja 4. puikkojen väliin. Neulo
kavennukset jokaisella kerroksella siten, että
neulo puikon kaksi viimeistä silmukkaa oikein
yhteen, siirrä tämä silmukka seuraavalle
puikolle, vedä sieltä seuraava silmukka tämän
yli ja palauta silmukka takaisin edelliselle
puikolle. Kavennukset muodostavat
punosmaisen raidan sukan sivuille. Kun
jokaisella puikolla on jäljellä kaksi silmukkaa,
katkaise lanka ja pujota se kahteen kertaan
silmukoiden läpi.
Viimeistely
Päättele kaikki langanpäät ja höyrytä sukka
kevyesti.

