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Aino’S villasukat

Lanka: Pirtin Kehräämön kampalanka 100 g (n. 210 m/100 g, 100 % suomalainen lampaanvilla)
Puikot: 2,5 - 3 mm tai käsialan mukaan
Neuletiheys: n. 27 s ja 35 krs = 10 x 10 cm
Koko: Naisten, voit muuttaa kokoa lisäämällä tai vähentämällä aloitussilmukoita parillisella
määrällä.
Malli on kehitetty Aino Sibeliuksen alkuperäisten lapasten mukaan, Lentävän Lapasen Aino’S
lapasten ohjeesta. Sukissa on nirkkoreuna, kiertäen neulottu resori ja helmineuleraita jalkapöydän
päällä. Kantatilkun reunat ovat ainaoikein neuletta ja kantatilkku vahvennettua neuletta. Kärjessä
on leveä nauhakavennus.
Lyhenteet:
s = silmukka
o = oikea silmukka
n = nurja silmukka
2oyht = neulo kaksi silmukkaa etureunoistaan yhteen
lk = langankierto
krs = kerros
kiertäen oikein = neulo oikea silmukka takareunastaan
OHJE
Luo 56 silmukkaa, jaa silmukat neljälle puikolle ja yhdistä renkaaksi. Neulo 6 krs oikein. Neulo
nirkkoreuna: *lk, 2o yht*, toista *-* krs loppuun. Neulo 6 krs oikein. Kiinnitä päärme neulomalla
aloitusreunan silmukat yksitellen oikein yhteen puikolla olevien silmukoiden kanssa. Ole tarkkana,
ettei reuna lähde kiertämään. Voit myös jälkikäteen ommella reunan.
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Neulo *1o, 1n*, toista *-* kerros loppuun.
Neulo kaksi kerrosta *1n, 1o*, toista *-* kerrokset loppuun.
Neulo kaksi kerrosta oikein.
Aloita resori: Neulo *1 s kiertäen o, 1 n*, toista krs loppuun. Neulo tällä tavoin 30 krs (noin 15 cm
nirkkoreunasta) tai haluamasi pituus.
Kavenna seuraavalla kerroksella 4 s neulomalla joka puikon lopussa 2o yht, neulo koko kerros
oikein. Työssä on nyt 52 s. Neulo vielä toinen kerros oikein.
Aloita kantatilkku neulomalla I puikon silmukat IV puikolle, yht. 26 s. Jätä muut s:t odottamaan.
Kantatilkun reunoissa on 3 s ainaoikein neuletta, ja vahvennetun neuleen nostetut ja neulotus s:t
vaihtavat vuoroa jokaisella oikean puolen kerroksella. Käännä työ, nosta 1. s neulomatta ja neulo
muut s:t nurin. Kantatilkun vahvennettu neule:
1. krs Nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s o, *nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s o*, toista *-*
kunnes puikolla on 3 s, neulo ne o
2. krs Nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s o, neulo 20 s n, 3 viimeistä s o
3. krs Nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s o, *1o, nosta 1 s neulomatta*, toista *-* kunnes
puikolla on 3 s, neulo ne o
4. krs Kuten 2. krs
Toista näitä neljää kerrosta, kunnes kantatilkun korkeus on 26 krs. Neulo viimeksi nurjan puolen
krs.
Aloita kantapohjan kavennukset: Jatka samaa vahvennettua neuletta kunnes puikolla on jäljellä
10 s. Neulo ylivetokavennus (tai 2 s takareunoistaan o yht), käännä työ. Nosta 1 s neulomatta,
neulo n kunnes puikolla on jäljellä 10 s, neulo 2 nurin yht. Käännä työ, neulo vahvennettua
neuletta kunnes puikolla on 9 s, neulo ylivetokavennus. Jatka samalla tavalla siten, että
keskisilmukoiden määrä pysyy samana, siihen asti kun sivusilmukat loppuvat. Jaa kantalapun s:t
taas kahdelle puikolle. Poimi kantalapun vasemmasta reunasta 13 s, ja tarvittaessa puikkojen
välistä vielä 1 s ja neulo ne o.
Ota työhön mukaan odottamassa olleet päällisen silmukat. Jalkapöydän päälle keskelle tulee
helmineuleraita, puikot II ja III:
1. krs 8 s o, 1 o neulomatta, *1o, 1n*, toista *-* 3 kertaa, yht 8 s, nosta 1 o neulomatta, 8 s o
2. krs 9 s o, *1n, 1o*, toista *-* 3 kertaa, yht 8 s, 9 s o
Toista näitä päällispuolen kerroksia kärkikavennuksen alkuun asti.
Ensimmäisen jalkapöydän kerroksen jälkeen poimi kantalapun oikeasta reunasta 13 s samalla
tavalla kuin vasemmasta reunasta. Neulo jalkapohjan silmukat oikein.
Seuraavalla kerroksella aloita pohjan puolella kiilakavennukset: neulo I puikon lopussa 2 viimeistä
s o yht ja IV puikon alussa 2 s ylivetäen (tai takareunoistaan) yhteen. Toista kavennukset joka 3. krs
4 kertaa tai kunnes pohjan silmukoita on taas 26. Jatka tämän jälkeen kaventamatta, kunnes
pohjan pituus on noin 21 cm tai pikkuvarvas peittyy.
Aloita kärkikavennukset: Neulo I ja III puikon lopussa 2 o yht ja 1 o, ja II ja IV puikon alussa 1 o ja
ylivetokavennus (tai 2o yht takareunoistaan), muut s:t oikein. Tee kavennukset joka toisella
kerroksella 3 kertaa, sen jälkeen joka kerroksella. Kun työssä on jäljellä 8 s, katkaise lanka ja vedä
se kaikkien s läpi. Päättele hyvin. Neulo toinen sukka samoin. Magic loop -tekniikalla sinulla olisi
tässä vaiheessa molemmat sukat valmiina. Lentävä Lapanen järjestää tekniikkakursseja, joilla voit
oppia esimerkiksi tämän oivallisen tavan neuloa kaksi sukkaa kerralla.
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