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Tuhti-sukat
Tuhti-sukat ovat ilmavat ja lämpimät sukat, joiden löysä varsi on helppo vetää housunlahkeen päälle.
Tuhti-sukat neulotaan suljettuna neuleena varresta varpaisiin ja muhkea varsi kavennetaan nilkassa
istuvaksi. Kantalapun reunoissa on kaksi silmukkaa aina oikeaa ja nauhakavennetun kärjen viimeiset
silmukat päätellään silmukoimalla. Voit käyttää joko sukkapuikkoja, pientä pyöröpuikkoa tai pitkää,
noin 100 cm pyöröpuikkoa ja magic-loop -tekniikkaa. Jos neulot sukkapuikoilla, silmukkamerkkejä ei
tarvita, koska ne osuvat puikkojen vaihtumiskohtiin.
Oikea ja vasen sukka ovat keskenään samanlaiset. Yksi 150 gramman kerä riittää koon 40 sukkaan
ohjeenmukaisella varren pituudella. Jos haluat pidemmät varret, kannattaa varata kaksi kerää lankaa.
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Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki

Lanka, tarvikkeet, koko
Lanka: Novita 7 veljestä (75% villaa, 25%
polyamidia; 300 m /150 g), 043 Kivi, 1 kerä.
Neuletiheys: Korinpohjaneule isommilla
puikoilla 20 s x 30 r = 10 x 10 cm.
Puikot: Pyöröpuikot tai sukkapuikot 4 mm ja
3,5 mm.
Tarvikkeet: Päättelyneula, silmukkamerkkejä.
Koko: 38/40, varren ympärys venyttämättä 31
cm, jalkaterän ympärys 22 cm, jalkaterän
pituutta voi säätää helposti.

Lyhenteet











2 o yht = neulo kaksi silmukkaa oikein
yhteen.
2 o yht tr = neulo kaksi silmukkaa
oikein yhteen takareunoista.
2 n yht = neulo kaksi silmukkaa nurin
yhteen.
knk = kahden noston kavennus
krs=kerros, kierros.
n=nurin
np=nurja puoli
o=oikein
op=oikea puoli
s=silmukka

Mallineuleet ja tekniikat
Joustinneule

Kaikki krs:t: *1 oikein, 1 nurin*, toista *_*
kierroksen loppuun.

Korinpohjaneule

Krs 1-3: neulo kaikki silmukat oikein.
Krs 4-6: *3 s oikein, 3 s nurin*, toista*_*
kierroksen loppuun.
Krs 7-9: neulo kaikki silmukat oikein.
Krs 10-12: *3 s nurin, 3 s oikein*, toista *_*
kierroksen loppuun.

silmukat oikein.

Kahden noston kavennus: nosta kaksi

silmukkaa yksitellen oikein oikealle puikolle.
Palauta ne takaisin vasemmalle puikolle ja
neulo takareunoista yhteen.

Silmukointi:

Aloitus:
1. Neulo etummaisen puikon ensimmäinen
silmukka oikein, vedä lanka läpi ja jätä
silmukka puikolle.
2. Neulo takimmaisen puikon ensimmäinen
silmukka nurin, vedä lanka läpi ja jätä silmukka
puikolle.
Silmukointi
3. Neulo etummaisen puikon ensimmäinen
silmukka nurin, vedä lanka läpi ja tiputa
silmukka.
4. Neulo etummaisen puikon seuraava
silmukka oikein, vedä lanka läpi ja jätä
silmukka puikolle.
5. Neulo takimmaisen puikon ensimmäinen
silmukka oikein, vedä lanka läpi ja tiputa
silmukka.
6. Neulo takimmaisen puikon seuraava
silmukka nurin, vedä lanka läpi ja jätä silmukka
puikolle.
Toista kohtia 3-6 niin kauan kuin silmukoita
riittää.

Ohje
Varsi: Luo 60 silmukkaa paksummille puikoille
ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Jos neulot
sukkapuikoilla, jaa s:t tasan puikoille, 15
s/puikko. Muilla puikoilla neulottaessa laita
työhön silmukkamerkit 15 s:n välein. Neulo 10
krs joustinneuletta. Aloita korinpohjaneuleen
neulominen, edelleen paksummilla puikoilla.
Kun varren pituus on noin 22 cm ja olet
viimeksi neulonut korinpohjaneuleen krs:n 1
tai 7, aloita nilkan kavennukset.
Kavennuskrs: *Neulo o, kunnes jäljellä on 2 s
puikon lopussa tai ennen silmukkamerkkiä, 2 o
yht*, toista *_* yhteensä 4 krt. Työssä on nyt
56 s.
Välikrs: neulo sileää neuletta.
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Toista kavennuskrs ja välikrs toisen kerran, ja
sitten vielä kavennuskrs kerran. Työssä on 48
s. Vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo 1
krs sileää neuletta.
Kantapää: Kantapää neulotaan tasona 24 s:lla.
Neulo 12 o ja käännä työ.
Kantalappu:
Krs 1 (np): 2 o, 22 n, käännä työ.
Krs 2 (op): 24 o, käännä työ.
Toista krs 1-2 yhteensä 12 kertaa, eli kunnes
kantalapussa on 24 krs:a.
Kantapohja:
Krs 1 (np): 2 o, 13 n, 2 n yht, käännä työ.
Krs 2 (op): Nosta 1 s neulomatta, 6 o, 2 o yht tr,
käännä työ.
Krs 3: Nosta 1 s neulomatta, 6 n, 2 n yht,
käännä työ.
Toista krs:a 2-3, kunnes työssä on 9 s ja olet
viimeksi neulonut nurjan puolen krs:n ja
kääntänyt työn. Nosta 1 s neulomatta, 6 o, 2 o
yht tr, älä käännä työtä vaan jatka silmukoiden
poimimiseen. Poimi kantalapun reunasta,
nurjien silmukoiden lenkeistä 12 s, nosta 1 s
kantalapun ja jalkapöydän välistä ja neulo se
kiertäen, aseta silmukkamerkki. Neulo 24
oikein, aseta silmukkamerkki. Poimi 1 s
jalkapöydän ja kantalapun välistä ja neulo se
kiertäen, poimi 12 s kantalapun reunasta, 4 o,
aseta silmukkamerkki merkitsemään
kierroksen alkua.
Jalkaterä:
Neulo 1 krs sileää neuletta ja aloita sitten
kiilakavennukset.
1. krs (kavennuskrs): neulo o, kunnes ennen
silmukkamerkkiä on jäljellä 2 s, 2 o yht, 24 o,
knk, neulo o krs:n loppuun (2 s kavennettu).
2. krs: neulo kaikki s:t oikein.
Toista krs 1-2 yhteensä 5 krt (työssä on jäljellä
48 s).
Neulo sileää neuletta, kunnes työn pituus
kantapään ulkoreunasta on 6 cm vähemmän
kuin jalkaterän toivottu mitta. Aloita
kärkikavennukset.
1. krs: neulo o, kunnes jäljellä on 3 s ennen
silmukkamerkkiä, 2 o yht, 2 o, knk, 18 o, 2 o
yht, 2 o, knk, neulo o krs:n loppuun (4 s
kavennettu).
2. krs: neulo kaikki s:t oikein.
Toista krs:a 1-2 yhteensä 6 krt (työssä on
jäljellä 24 s). Neulo kavennuskrs vielä 3 krt
ilman välikrs:a (työssä on jäljellä 12 s). Neulo 3

o ja järjestä s:t kahdelle puikolle niin, että
kummallakin on 6 s. Päättele loput silmukat
silmukoimalla.
Neulo toinen sukka samoin. Päättele langat ja
viimeistele sukat höyryttämällä tai
pingottamalla.

