Kerttuli-sukat

Kerttuli-sukat ovat helpot kirjoneulesukat.
Kun langanjuoksut ovat korkeintaan kolmen silmukan mittaisia,
onnistuu sukkien teko myös aloittelijoilta.
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KERTTULI-SUKAT
Ohje ja malli Sonja Karlsson
●○○

Koko S (M, L). Sukan ympärys on noin
17 cm (20 cm, 23) cm.
Lanka Fingering-vahvuista sukkalankaa
(noin 420 m/100 g), kolme eri väriä.
• Mallisukissa on käytetty:
• Väri A CoopKnitsin Socks Yeah!,
sävy Citrine (75 % merinovilla, 25 %
polyamidi, 424 m/100 g).
• Väri B Pirkka-langan Roosa nauha
-lanka, sävy vaalea lohenpunainen (75 %
villa, 25 % polyamidi, 420 m/100 g).
• Väri C Drops Fabel, värjätty toukokuussa kerätyillä lupiininkukilla (75 %
villa, 25 % polyamidi, 410 m/100 g).
Menekki Langanmenekki riippuu sukkien
koosta ja kärjen pituudesta.
• Mallisukat on neulottu koossa M kokoon
38, langanmenekki:
• Väri A 35 grammaa.
• Väri B 15 grammaa.
• Väri C 15 grammaa.
Puikot 2,25 ja 2,5 mm:n pyöröpuikko
vähintään 80 cm:n kaapelilla tai sukkapuikot.
Tiheys 30 s ja 32 krs = 10 × 10 cm
kirjoneuletta.

TEKNIIKAT
Tuplasilmukka (TS) Nosta silmukka
neulomatta nurin lanka työn edessä,
vie lanka työn taakse ja vedä langasta,
kunnes silmukka kääntyy ympäri
niin, että muodostuu tuplasilmukka.
Neulo seuraava s säilyttäen langan
kireys, ettei silmukka pääse kääntymään
takaisin. Löystymään päässyt silmukka
näkyy reikänä valmiissa sukassa.
Kahden noston kavennus (knk) Nosta
kaksi silmukkaa yksi kerrallaan oikein ja
neulo ne takareunoista yhteen.
2 oikein yhteen (2 o yht) Neulo kaksi
silmukkaa oikein yhteen.

Kun neulot villasukkaa, valitse koko jalan ympäryksesi mukaan. Sukan kärkeä on helppo muokata haluamaasi pituuteen.
Kirjoneule ei veny yhtä paljon kuin muut neulospinnat. Napakassa kirjoneulesukassa on noin
5 % negatiivista väljyyttä eli sukka on noin 5 %
kapeampi kuin jalkasi ympärysmitta. Kun lasket
jalan ympärysmitta × 0,95, saat tuloksesi toivotun ympärysmitan napakalle sukalle.
Kirjoneuleessa kannattaa huomioida lankadominanssi ja valita värisävyt huolella. Kun huomioit
lankadominanssin, erottuu kirjoneule selkeämmin. Hyvän ohjeen lankadominanssista löydät
Pariton rasa -blogista:
http://paritonrasa.fi/lankadominanssi/
Jos haluat mahdollisimman erottuvaa kirjoneuletta, kannattaa valita langat, joissa on mahdollisimman paljon kontrastia. Lankojen kontrastierot voit tarkistaa helpolla kikalla: ota langoista
kuva, muuta se mustavalkoiseksi ja jos langat
edelleen erottuvat toisistaan, on niissä paljon
kontrastia.

Värisävyjen kontrastia voi käyttää myös tehokeinona: mallisukkiin on valittu kaksi lankaa,
joissa on vain vähän kontrastia (vaaleanpunainen ja keltainen) ja yksi lanka, jossa on enemmän
kontrastia verrattuna kahteen muuhun lankaan
(sinivihreä). Näin ollen vaaleanpunaisesta ja keltaisesta tulee yhtenäistä pintaa, josta vihreät
kolmiot erottuvat.
Ohje on kirjoitettu magic loop -tekniikalle, mutta
sukat voi neuloa helposti myös sukkapuikoilla.
Sukan takaosa ja kantapää neulotaan puikolla 1
ja etuosa puikolla 2.
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SUKKAMITAT
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Väri B
Väri C
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OHJE

Luo 2,25 mm:n pyöröpuikolla värillä A 52 (60, 68)
silmukkaa, jaa silmukat tasan 26 (30, 34) / puikko ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Vaihda kerroksen ensimmäisen ja viimeisen silmukan paikkaa
siten, että nostat kerroksen ensimmäisen silmukan viimeisen silmukan yli. Näin yhdistämiskohtaan ei jää koloa.
Neulo *1 oikein takareunasta, 1 nurin*-joustinta
2,5 (3, 3) cm.
Sukan varsi neulotaan kaavion mukaan 2,5 mm:n
pyöröpuikolla. Käsialasta riippuen kirjoneuleessa
kannattaa käyttää 0–0,5 mm suurempaa puikkokokoa kuin yhdellä värillä neuloessa.
Kaaviota luetaan oikealta vasemmalle ja alhaalta
ylös. Neulo kaavio sukan varressa pituussuunnassa 2 (3, 4) kertaa kokonaan.
Siirry neulomaan kantapäätä puikolla 1.
TIIMALASIKANTAPÄÄ

Kantapää neulotaan tasona puikolla 1 värillä A.
Vaihda työhön 2,25 mm:n pyöröpuikko.
1. krs (OP) TS, neulo oikein kerroksen loppuun.

Käännä työ.
2. krs (NP) TS, neulo nurin tuplasilmukkaan asti.
Käännä työ.
3. krs (OP) TS, neulo oikein tuplasilmukkaan asti.
Käännä työ.
Toista 2. ja 3. kerrosta, kunnes molemmissa reunoissa on 8 (10, 12) tuplasilmukkaa ja keskellä 10 silmukkaa jäljellä. Viimeinen kerros on nurjan puolen
kerros.
Kun neulot viimeisen lyhennetyn kerroksen, älä
käännä työtä. Jatka neulomalla nurin puikon
loppuun saakka. Neulo samalla kaikki tuplasilmukat siten, että neulot ne yhtenä silmukkana.
Käännä työ.
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Huom!
Kirjoneuleessa
voit leikkiä väreillä ja
kontrastilla. Kerttulisukat ovat myös mainio
jämälankaprojekti.

Neulo oikein puikon loppuun saakka. Neulo samalla kaikki tuplasilmukat siten, että neulot ne
yhtenä silmukkana. Käännä työ.
Aloita pidennetyt kerrokset.
1. krs (NP) Neulo 19 (21, 23) silmukkaa nurin.
Käännä työ.
2. krs (OP) TS, neulo 11 (12, 13) silmukkaa oikein.
Käännä työ.
3. krs (NP) TS, neulo nurin, kunnes tulet tuplasilmukan luo, neulo se nurin yhtenä silmukkana ja
neulo vielä yksi silmukka nurin. Käännä työ.
4. krs (OP) TS, neulo oikein, kunnes tulet tuplasilmukan luo, neulo se oikein yhtenä silmukkana
ja neulo vielä yksi silmukka oikein. Käännä työ.
Toista 3. ja 4. kerrosta, kunnes olet käynyt läpi
kantapään kaikki silmukat.

na kaavion 1. kerroksesta eteenpäin, kunnes sukan kärki on noin 3,5 (4,5, 6) cm vajaa toivotusta
mitasta tai kunnes pikkuvarvas juuri ja juuri peittyy. Kaavio kannattaa päättää joko kerrokseen 6
tai 12.
Aloita kärkikavennukset 2,25 mm:n pyöröpuikolla. Neulo kavennuskerros joka toinen kerros,
kunnes työssä on jäljellä 40 silmukkaa (20 silmukkaa/puikko). Neulo sen jälkeen kavennuskerros joka kerros, kunnes työssä on jäljellä 20
silmukkaa (10 silmukkaa/puikko).
Kavennuskerros Puikolla 1 neulo *1 silmukka
oikein, knk, neulo oikein, kunnes jäljellä on 3 silmukkaa, 2 o yht, 1 oikein*. Toista * – * puikolla 2.
Silmukoi loput silmukat yhteen. Päättele langanpäät nurjalle puolelle ja kostuta sukat väljässä
vedessä. Muotoile sukat mittoihinsa ja anna kuivua tasossa. ●

Kun kantapää on valmis, vaihda työhön 2,5 mm:n
pyöröpuikko. Jatka neulomista suljettuna neulee-
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