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Kuutomolla

Koko: n. 39 - 41 (24-26cm)

Lonka

:

Novita 7 Veljestö

o Tummonhormoa
o Harmaa
o Vaalean hormaa
o Keltoinen
o Valkoinen
o Hovun vihreö
Sukkopuikot: Nro 3,5
Neuletiheys: 22s ja 3Akrd70cm

Varsi:
Luo tumman harmaalla langalla 56 s ja jaa silmukat puikoille l-lV tasaisesti 14-14-14-14.
Neulo joustinneuletta kaaviol mukaan krs.

I

Neuto joustinneuleen jälkeen

5 krs sileää aina oikein neulefta tumman harmaalla langalla.
joka
puikolle
(l-lv)
1 silmukka ensimmäisellä kieroksella. Tällöin puikoilla on
Huomio! Lisää
yhteensä 60 silmukkaa. Tällöin silmukka iako puikoilla on 1*1*1*15.

Aloik maltikuvion neulominen. Yksittäiset tähdet voitehdä myös myöhemmin parsinneulalla
si Im ukoita j äljentäen.

Kuvion jätkeen siirrä sitmukat puikkojaolle 1G14-14-16 ja neulo Kaavion mukaista ioustinneuletta
10 krs. Viimeisellä kienoksella neulo lV puikon silmukat sileällä aina oikein neuleella.
Kantapää:
Seuraavan kienoksen a/ussa neulo I puikon silmukat sileällä aina oikein neuleella. Käännä työ
neulottuasi puikon lopp u un.
*silmukka

neulomafta, neulo seuraava silmukka
Aloita kantalapun tekeminen. Nosfa ensimmäinen
nurjana*- Toista tätä kienoksen loppuun. Käännä Uöia nosta ensimmäinen silmukka neulomafta.
Työn oikeatta puolella neulo aina oikein. Tätä jatketaan yhteensä 28 kienosta.

Tehtyäsikantalapun, jaa puikolla oleva silmukat kolmeen osaan 11-10-11 kantalapun kavennuksia
vaften. Neulo työn oikeasta reunasta, kunnes fotsessa reunassa on iäliellä 11 silmukkaa.Tee
ytivetokavelfius (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu silmukka
neulotun yli). Käännä työ.
Nosfa 1 sitmukka neulomatta, neulo 9 s nurin ja neulo 2 seuraavaa silmukkaa nuin yhteen.
Käännä työ.
Jatka edelleen samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän
silmukoiden lukumäärä pysw samana eli 10 silmukkaa.

Kiilakavennukset:
Kantapään kavennuksen jälkeen puikolla on yhteensä 10 silmukkaa. Nosfa lisäsilmukoita
kantalapun reunasta yhteensä 13 silmukkaa molemmille puikoille. Tällöin lia lV puikoilla on 18
silmuk4aa. Neulo kaikki silmukat aina oikein neuletta keftaalleen kienoksen ympäi.
Tämän jätkeen neulo I puikon kaksiviimeistä silmukkaa oikein yhteen ia lV puikon a/ussa kaksi
silmukkaa oikein yhteen. Tämän jälkeen neulo kaksi sileää aina oikein kienosta. Toista
kavennukset edettä kuvatutta tavalla. Neulo jälleen kaksi sileää aina oikein kienosta ia toista tätä
Runnes puikoilla on 1thl414-14 silmukkaa.

Jalkaterä:
Neulo siteää aina oikein neulefta kavennusten jälkeen vielä 5 kienosta ja toista iälleen kavennus.
Neuto tämän jätkeen aina oikein neuletta n. *6 cm ja kavenna jälleen. Kun terän pituus on n. 22
cm aloita kä*ikavennukset.Voit myös neuloa jalkaterän haluamaasi pituuteen ennen
kä fui kav en n u ksia, jol I oi n su kka sopi i su u re m p a an ki n i al ka an.

Kiirtikavennukset:
Aloita kärkikavennukset seuraavasti: Ensimmäisellä kieroksella I puikon kaksiensimmäistä
silmukkaa kavennetaan oikein yhteen. Neulo 3 silmukkaa oikein ja tämän jälkeen taas kaksi
silmukkaa oikein yhteen, toista kienos loppuun.
Neulo kolme kienosta sileää aina oikein neuletta.
Tämän jälkeen neulo kaksi silmukaa oikein yhteen
Toista kienos loppuun.

ja

kaksi silmukkaa sileää aina oikein neuletta.

Neulo kaksikienosta sileää aina oikein neuletta.
Kavenna seuraavalla kiero4sella kaksi silmukkaa oikein yhteen, neulo yksi oikea silmukka. Toista
näitä kienos loppuun saakka.
Neulo tämän jälkeen

kieros

sileää aina oikein neuletta.

Seuraavalla kieroksella neulo kaksi silmukkaa yhteen ja taas kaksi silmukkaa yhteen. Toista
kienoksen loppuun saakka. Neulo Rierros sileää aina oikein neulettaia katkaise lanka.
Pujottete tanka jäljelle jääneiden silmukoiden läpi
Päättele myös vaffen suussa oleva aloituslanka.

ja

kiristä sukan pää umpeen. Päättele työ.
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