Vellamo-sukat
Juurakko Creations

Koko: nainen, jalkaterän pituus säädettävissä
Lanka: Novita 7 Veljestä Raita (809)
Sukkapuikot: 3,5 mm
Langankulutus: 110 g

Sukan varsi
Luo yhteensä 52 s neljälle sukkapuikoille, 13 s kullekin ja neulo suljettuna neuleena
8 kerrosta *2 o, 2 n* -joustinneuletta. Aloita sitten neulekaavion mukainen
pintaneule, toista kaavio sukan varteen yhteensä 10 kertaa (tai haluamasi määrä) ja
neulo tämän jälkeen vielä 2 krs oikeaa. Neulo sitten 7 krs joustinneuletta kaventaen
ensimmäisellä joustinneulekerroksella 4 s tasavälein (jäljelle jää 48 s, 12 s / puikko)
ja vielä yksi kerros oikeaa, ennen kuin aloitat kantapään.

Kantapää
Neulo ensimmäisen puikon silmukat 4. puikolle, jolloin puikolla on yhteensä 24
silmukkaa. Kantapää on vahvennettu kantapää, jossa nostot tehdään nurjilla
kerroksilla.
1. kerros (nurja puoli):
2. kerros (oikea puoli):

*nosta 1 s nurin neulomatta, 1 nurin*, toista *-*
nosta 1. silmukka, neulo kerros loppuun oikein

Toista näitä kahta kerrosta kantalappuun 12 kertaa (yhteensä 24 kerrosta) ja neulo
sitten kantapohja. Kantapohjan keskelle tulee 8 silmukkaa ja kumpaankin reunaan
8 silmukkaa:
Jatka vahvennettua neulosta nurjan puolen 15 ensimmäisellä silmukalla kuten
aiemmilla kerroksilla ja neulo sitten 2 s nurin yhteen. Käännä työ. *Nosta
ensimmäinen oikean puolen silmukka, neulo 6 silmukkaa oikein ja tee sitten
ylivetokavennus. Käännä työ. Nosta ensimmäinen nurjan puolen silmukka ja neulo
seuraavalla kuudella silmukalla vahvennettua neulosta, neulo 2 s nurin yhteen ja
käännä työ.* Toista *-* kunnes kaikki reunasilmukat on kavennettu ja olet viimeksi
neulonut oikean puolen kerroksen. Poimi kantalapun reunoista 12 s ja lisäksi 1 s
kantalapun juuresta ja neulo ne kiertäen oikein.

Jalkaterä
Jalkaterä neulotaan sileää oikeaa neulosta. Kantapään jälkeiset kavennukset
neulotaan joka toisella kerroksella puikoilla 1 ja 4, ja jalkapöydän puikoilla (2 ja 3)
neulotaan oikeaa. Puikkojen 1 ja 4 välikerrokset neulotaan oikein.
1. puikko:
4. puikko:

neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, neulo 2 s oikein yhteen
ylivetokavennus, neulo loput silmukat oikein

Toista puikkojen 1 ja 4 kavennuksia joka toisella kerroksella, kunnes puikoilla 1 ja 4
on kummallakin jäljellä 12 silmukkaa. Jatka neulomalla jalkaterää sileänä oikeana
neuleena.
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Kärkikavennukset
Kun jalkaterä on haluamasi mittainen (pikkuvarpaan kärkeen saakka), aloitetaan
sukan kärkikavennukset. Kärkikavennukset neulotaan joka toisella kerroksella, ja
välikerrokset neulotaan aina oikein.
1. kerros:
3. kerros:
5. kerros:
7. kerros:
9. kerros:

*neulo 4 s o, 2 o yht, 4 s o, 2 o yht*, toista jokaisella puikolla
*neulo 3 s o, 2 o yht, 3 s o, 2 o yht*, toista jokaisella puikolla
*neulo 2 s o, 2 o yht, 2 s o, 2 o yht,* toista jokaisella puikolla
*neulo 1 s o, 2 o yht, 1 s o, 2 o yht*, toista jokaisella puikolla
*2 o yht, 2 o yht*, toista jokaisella puikolla

9. kerroksen jälkeen työssä on jäljellä 8 silmukkaa. Päättele sukka vetämällä lanka
silmukoiden läpi. Toinen sukka neulotaan samalla tavalla.

Neulekaavio
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