Diakonian juhlasukka

Ohjeesta yleisesti
Tämän juhlasukan ohjeen on tehnyt
neulova diakonissa Seija Puusaari.
Sinulla on hyvä olla perustieto siitä, miten villasukat
neulotaan. Tässä muutama linkki perusohjeisiin:
www.novitaknits.com/fi/neulekoulu/opi-neulomaanvillasukka
www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/vaatteet-jaasusteet/perusvillasukat/
Ohjeen kirjoneuleessa tulee joissain kohdissa pitkiä
langanjuoksuja. Niissä kohdin suosittelen langanjuoksujen
sitomista.
Hyvä valokuvallinen ohje löytyy Neulemedian sivuilta.
www.neulemedia.fi/langanjuoksujen-sitominenkirjoneuleessa/
Kirjoneuleessa voit käyttää myös tikapuutekniikkaa, johon
löytyy video Taito-lehden YouTube-kanavalta.
www.youtu.be/CtapBYocY80
Ohjeen sukasta on kirjoitettu vain yksi koko ja jokaisella
neulojalla on lupa muokata mallia itselleen mieluisaksi ja
sopivaksi. Esimerkiksi sukan varren kuvioneuleen jälkeen
silmukoita voi kaventaa niin, että sukasta tulee omaan jalkaan
sopiva. Ohuemman langan ohjeessa poikkeamat on kirjoitettu
erivärisellä tekstillä.
Jos käytät sukkalankaa, jossa on 200 metriä 100 grammassa,
esim Gjestal Janne, Nordia Oiva, Novita 7 veljestä, Menita
Lasse tai Lankava Ulla, sukista tulee noin kokoa 42.
Koolle 38 sopivat sukat saat langasta jossa on lankaa 260
metriä 100 grammassa. Näitä lankoja ovat mm. Gjestal Maija,
Menita Pia, Schachenmayr Regia 6-ply, Markus Companyn 6ply tai Novitan Nalle.
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Tarvitset
Isompaan kokoon
Paksua sukkalankaa
Pääväri 150 grammaa
Kuvioväri 40 grammaa
Sukkapuikot 3,5 tai 3 mm (se mikä
sopii sinun neulekäsialaasi)
Iloista neulontamieltä
Pienempään kokoon
Keskivahvuista sukkalankaa
Pääväri 100 grammaa
Kuvioväri 40 grammaa
Sukkapuikot 2,5 mm tai 3 mm (se mikä
sopii sinun neulekäsialaasi)
Iloista neulontamieltä

Hyvä tietää
1 kiertäen oikein
Neulo silmukka takareunasta oikein
Vahvistettu neule
Nurja puoli: Nosta 1 silmukka neulomatta
neulo muut nurin. Käännä työ.
Oikea puoli: *Nosta 1 silmukka neulomatta,
neulo 1 silmukka oikein.* toista tähtien väliä
kerros loppuun käännä työ.
Ylivetokavennus
Nosta 1 silmukka oikein neulomatta, neulo 1
silmukka oikein, vedä nostettu silmukka
neulotun silmukan yli. (Ylivetokavennus
kallistuu vasemmalle)
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SUKAN VARSI

Luo 64 silmukkaa sukan päävärillä (16 silmukkaa/puikko)
kerroksen vaihtumiskohta jää sukan takaosaan.
Neulo 10 kerrosta 1 kiertäen oikein, 1 nurin joustinta.
Ota mukaan kuvioväri ja neulo mallipiirrosta kaavion mukaan
(yhteensä 50 kerrosta).
Katkaise kuvioväri.
Neulo päävärillä yksi kerros oikein.
Tee kavennuskerros. *Neulo 14 oikein 2 oikein yhteen*.
Toista *-* yhteensä neljä kertaa. (Jäljelle jää 60 silmukkaa)

Diakonia lähtee
alttarilta

Jos tahdot, voit tässä kohtaa neuloa myös joustinneuletta
nilkan kohdalle.
KANTALAPPU
Aloita kantalapun neulominen neulomalla 1. puikon silmukat
(15 silmukkaa) oikein. Käännä työ.
Jatka kantalapun neulomista vahvistetulla neuleella.
Kantapään neulominen jatkuu nyt puikoilla 1 ja 4.
1. krs (nurja puoli)
Nosta yksi silmukka neulomatta. Neulo loput silmukat nurin.
Käännä työ.
2. krs (oikea puoli)
Nosta *1 silmukka neulomatta, 1 oikein*. Toista *-* kerros
loppuun. Käännä työ.
Toista kerrokset 1-2 yhteensä 15 kertaa (= 30 krs)
Neulo vielä nurjan puolen kerros.
KANTAPOHJAN KAVENNUKSET
Jatka vahvistetulla neuleella.
Nosta 1 silmukka neulomatta. Neulo oikean puolen kerrosta,
niin että jäljellä on 11 silmukkaa. Tee ylivetokavennus ja
käännä työ.
Nosta 1 silmukka nurin ja neulo 8 silmukkaa nurin. Neulo 2
seuraavaa silmukkaa nurin yhteen. Käännä työ.
Nosta 1 silmukka neulomatta. Neulo kunnes jäljellä on 10
silmukkaa. Tee ylivetokavennus. Käännä työ.
Jatka samalla tavalla niin, että reunasilmukat vähenevät ja
keskellä säilyy 10 silmukkaa.
Kun sivujen silmukat loppuvat jaa kantalapun silmukat
kahdelle puikolle (5 silmukkaa/puikko)
Neulo oikean puolen silmukat oikein. Kerroksen
vaihtumiskohta on nyt tässä.
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Neulotaan yhdessä
juhlavuoden sukkia ja
täytetään some käyttäen
aihetunnisteita
#diakonia
#diakonianjuhlavuosi22
#diakoniajuhlasukat22
Voit tägätä sukkaan
@diakonissa_seija
@kirkondiakonia
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KANTALAPUN SIVUT

Poimi kantalapun molemmista sivuista 16 silmukkaa ja kantalapun ja jalkapöydän välistä 1 silmukka.
Jatka neulomista pyörönä.
KIILAKAVENNUKSET

Tee kiilakavennukset joka toinen kerros. Neulo 1. puikon lopussa kaksi viimeistä silmukkaa oikein yhteen.
Neulo 4. puikon alussa ylivetokavennus. Toista kavennuksia kunnes puikoilla on yhteensä 60 silmukkaa (tai
sinulle sopiva määrä)
Tasaa silmukat 15 silmukkaa/puikko. Neulo jalkaterää niin että sukan mitta on 22 cm. (Tai haluamasi mitta)
Neulo jalkaterää niin että sukan mitta on 20 cm. (Tai haluamasi mitta)
KÄRKIKAVENNUS

Kärkikavennuksena tehdään leveä nauhakavennus
Neulo 1. ja 3. puikon silmukat kunnes jäljellä on 3 silmukkaa sitten 2 silmukkaa oikein yhteen ja 1 silmukka
oikein.
Neulo 2. ja 4. puikon alussa 1 silmukka oikein ja tee ylivetokavennus.
Toista kavennukset joka toisella kierroksella, kunnes joka puikoilla on jäljellä 10 silmukkaa.
Tee sen jälkeen kavennukset joka kerroksella.
Kun työssä on 8 silmukkaa, katkaise lanka, vedä se silmukoiden läpi ja päättele langan päät hyvin.
Neulo toinen sukka samoin.
VIIMEISTELY
Sukat voit viimeistellä kevyesti silitysraudalla höyryttämällä.
Toinen tapa on laittaa sukat kädenlämpöiseen veteen ja antaa kastua läpimäräksi. Sen jälkeen puristaa vesi
pois varovasti esim pyyheliinan läpi puristelemalla. Lopuksi asetetaan sukat tasolle ja annetaan kuivaa
rauhassa.
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MALLIPIIRROS
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