Ohuet perussukat magic loop -tekniikalla

Sukat voi neuloa sukkapuikkojen sijaan myös pyöröpuikolla.
Ohuet perussukat ovat takuuvarma valinta, kun puikoille nousee
monivärinen tai kuviollinen lanka.
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OHUET PERUSSUKAT
MAGIC LOOP -TEKNIIKALLA
Ohje ja malli Sonja Karlsson
●○○

Koko S (M, L, XL). Sukan ympärys on noin
16 (20, 22, 26) cm.
Lanka Fingering-vahvuista sukkalankaa
(noin 420 m/100 g).
• Mallisukat on neulottu Roosa
nauha -langasta (75 % villa, 25 %
polyamidi, 420 m/100 g), sävy
vaalea lohenpunainen.
Menekki Langanmenekki riippuu kärjen
pituudesta. Mallisukat on neulottu koossa M
koon 37 jalkaan, menekki 65 grammaa.
Puikot 2 mm:n pyöröpuikko vähintään
80 cm:n kaapelilla.
Tiheys 34 s ja 47 krs = 10 x 10 cm sileää
neuletta.
Lisäksi Tylppäkärkinen neula.

Neulomissuunta

SUKKAMITAT
Sukan
Jalan ympärys ympärys
(cm)
(cm)

Silmukkamäärä

Kantalapun
kerrokset

Kantalapun
reunasta
poimittavat
silmukat

S

18

16,5

56

28

15

M

22

20

68

34

18

L

24

22

76

38

20

XL

28,5

26

88

44

23

Ohuissa perussukissa lanka on pääroolissa. Jos
ihastut lankakaupassa moniväriseen roiskevärjättyyn lankaan tai valmiiksi painettuun ”kirjoneulelankaan”, kannattaa malliksi usein valita
jotain yksinkertaista: näin sukan kuvio ei vie
huomiota langalta ja lanka ei vie huomiota sukan
kuviolta.
Nämä sukat neulotaan pyöröpuikolla magic loop
-tekniikalla. Tavallisesti sukat neulotaan viidellä
sukkapuikolla, mutta pyöröpuikolla neulomisessa on etunsa: sinun ei tarvitse huolehtia putoavista puikoista ja kun totut tekniikkaan, käy neulominen inan nopeampaa. Magic loop -tekniikkaa
ei tarvitse pelätä. Se voi tuntua aluksi haasteelliselta (minäkin neuloin ainakin viidet sukkaparit
ennen kuin ihastuin), mutta kun tekniikkaan tottuu, tuntuvat tavalliset sukkapuikot kömpelöiltä.

Jos neulominen ja magic loop -tekniikka ovat sinulle uutta, löytyy ohjeesta linkkejä hyödyllisiin
opetusvideoihin.
Kun neulot villasukkaa, valitse koko jalan ympäryksen mukaan. Villa joustaa ja elää käytössä,
joten napakka sukka toimii käytössä paremmin
kuin liian löysä. Ohutta perussukkaa voi käyttää
myös kengässä.
Napakassa sukassa on noin 10 % negatiivista
väljyyttä eli sukka on noin 10 % kapeampi kuin
jalkasi ympärysmitta. Kun lasket jalan ympärysmitta x 0,9, saat tuloksesi toivotun ympärysmitan napakalle sukalle.
Sukan kärkeä on helppo muokata, joten voit neuloa sen mittojesi mukaan.

2/4
Ohuet perussukat magic loop -tekniikalla | Sonja Karlsson

TAITO

Taitolehti.fi sivujen mallien kopiointi ja kaupallinen valmistus on kielletty.

TA I T O L E H T I . F I

Ohje

Luo 56 (68, 76, 88) silmukkaa.
Jaa silmukat puoliksi molemmille puikoille eli 28
(34, 38, 44) silmukkaa puikolla 1 ja yhtä paljon
puikolla 2. Yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi.
Suljettu neule tarkoittaa neulomista jatkuvana
ympyränä eli neuletta ei tarvitse kääntää missään vaiheessa.
Vaihda ensimmäisen ja viimeisen silmukan paikkaa puikoilla siten, että pujotat viimeisen silmukan ensimmäisen silmukan läpi. Näin aloituskohtaan ei jää koloa. Varmista, että neule ei ole
puikoilla kierteellä.
Katso Lankasataman video neulomisen aloittamisesta magic loop -tekniikalla.
www.youtube.com/watch?v=7DCT59Wlf9A
Neulo *1 o kiert, 1 n*-joustinta 2 (3, 3, 3) cm.
Neulo sileää eli kaikki silmukat oikein, kunnes
varren pituus on 13 (14, 15, 16) cm.
VAHVISTETTU KANTAPÄÄ

Kantapää neulotaan tasona puikolla 1. Tasona
neulominen tarkoittaa neulomista edestakaisin eli

kun tulet kerroksen loppuun, käännä työ toisinpäin ja palaa samaan suuntaan, mistä äsken tulit.
Kantapäähän neulotaan vahvistettua neulosta eli
oikealla puolella vuorotellen nostetaan silmukka ja neulotaan silmukka ja nurja puoli neulotaan
nurin. Vahvistettu neulos ei varsinaisesti ole kestävämpää kuin sileä neulos.
1. krs (op) *Nosta 1 s kuin neuloisit sen oikein,
neulo 1 s oikein*. Toista * – * kerroksen loppuun.
Käännä työ.
2. krs (np) Nosta 1 s kuin neuloisit sen nurin,
neulo loput silmukat nurin.
Toista näitä kahta kerrosta, kunnes olet neulonut
yhteensä 28 (34, 38, 44) kerrosta. Pääsääntö kantalapun neulomiseen on, että siinä on yhtä monta kerrosta kuin kantalapussa on silmukoita leveyssuunnassa. Esimerkiksi lapsen sukkiin voi neuloa myös
matalamman kantalapun, sillä lasten kantapää on
usein aikuisen kantapäätä matalampi.
Kun kantalappu on valmis, neulotaan kannan
käännös (ks. kuva seuraavalla sivulla). Voit jatkaa käännöksessä samaa vahvistettua neulosta
kannan keskellä olevilla 8 (10, 10, 12) silmukalla tai neuloa silmukat oikealla puolella oikein ja
nurjalla nurin. Reunimmaiset silmukat vähenevät
kerros kerrokselta.
1. krs (op) Jatka vahvistettua neulosta, kunnes
jäljellä on 11 (13, 15, 17) silmukkaa. Nosta kaksi
silmukkaa kuin neuloisit ne oikein, palauta silmukat alkuperäiselle puikolle ja neulo silmukat
niiden takareunasta oikein yhteen (= kahden
noston kavennus). Käännä työ.
Katso Neulemedian video kahden noston
kavennuksesta.
www.youtube.com/watch?v=noL2eopf7ug
2. krs (np) Nosta 1 s, neulo 6 (8, 8, 10) s nurin,
neulo 2 seuraavaa silmukkaa nurin yhteen. Käännä työ.
3. krs (op) Jatka vahvistettua neulosta, kunnes
jäljellä on yksi silmukka ennen koloa. Tee kahden noston kavennus siten, että nostat ensimmäisen silmukan ennen koloa ja toisen silmukan
kolon jälkeen.
4. krs (np) Neulo nurin, kunnes jäljellä on yksi
silmukka ennen koloa. Neulo kaksi silmukkaa nurin yhteen siten, että ensimmäinen silmukka on
ennen koloa ja toinen silmukka kolon jälkeen.
Toista kahta edellistä kerrosta, kunnes olet kaventanut kaikki sivusilmukat ja työssä on jäljellä enää
kannan keskustan 8 (10, 10, 12) silmukkaa.
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Poimi puikolle kantalapun vapaasta reunasta 15
(18, 20, 23) silmukkaa. Silmukoiden poimiminen
on helppoa virkkuukoukun avulla. Pääsääntönä
on, että kantalapun reunasta poimitaan silmukoina puolet kantalapun kerrosmäärästä + yksi silmukka kantalapun ja puikon 2 välistä. Jos reunaan,
josta poimit silmukat näyttää jäävän reikiä, neulo
poimimasi silmukat kiertäen eli takareunasta.
Neulo puikon 2 silmukat oikein ja poimi kantalapun toisesta reunasta samalla tavalla yhtä monta
silmukkaa. Puikolla 1 on nyt 38 (46, 50, 58) silmukkaa. Neulo puikko 1 loppuun ja vielä puikon 2
silmukat oikein.
Seuraavaksi puikon 1 silmukoita aletaan kaventaa, kunnes sillä on yhtä monta silmukkaa kuin
aloittaessa sukkaa. Kavennukset tehdään joka
toinen kerros.
1. krs (kavennus) Neulo 1 oikein, tee kahden
noston kavennus. Neulo oikein, kunnes puikolla on jäljellä 3 silmukkaa. Neulo kaksi silmukkaa
oikein yhteen, neulo 1 silmukka oikein. Neulo
puikon 2 silmukat oikein.
2. krs (ei kavennusta) Neulo kaikki silmukat
oikein.
Toista kahta edellistä kerrosta, kunnes molemmilla
puikoilla on 28 (34, 38, 44) silmukkaa.

*Pujota neula etummaisen puikon ensimmäisestä silmukasta kuin neuloisit sen oikein. Pudota
silmukka puikolta ja kiristä varovasti.

Neulo oikein, kunnes pohjan pituus on noin 3 (4,
5, 5,5) cm vähemmän kuin haluttu mitta tai kunnes pikkuvarvas on peittymässä.

Pujota neula etummaisen puikon toisesta silmukasta kuin neuloisit sen nurin. Älä pudota silmukkaa puikolta.

Sukan kärkeen neulotaan nauhakavennus. Kavennukset neulotaan joka toinen kerros, kunnes
puikoilla on jäljellä 40 silmukkaa. Sen jälkeen
kavennukset neulotaan joka kerros, kunnes puikolla on jäljellä 20 silmukkaa.

Pujota neula takimmaisen puikon ensimmäisestä
silmukasta kuin neuloisit sen nurin. Pudota silmukka puikolta ja kiristä varovasti.

1. krs (kavennus) *Neulo 1 oikein, tee kahden
noston kavennus. Neulo oikein, kunnes puikolla on jäljellä 3 silmukkaa. Neulo kaksi silmukkaa
oikein yhteen, neulo 1 silmukka oikein.* Toista
* – * puikolla 2.

Pujota neula takimmaisen puikon toisesta silmukasta kuin neuloisit sen oikein. Älä pudota
silmukkaa puikolta.*
Toista * – *, kunnes olet käynyt läpi kaikki silmukat. Muistisääntö silmukointiin on ”oikein, nurin,
nurin, oikein”.

2. krs (ei kavennusta) Neulo kaikki silmukat
oikein.

Katso knitty.comin kuvalliset ohjeet
silmukoinnista.

Kun työssäsi on jäljellä 20 silmukkaa, silmukoi
loput silmukat tylppäkärkisen neulan avulla yhteen. Silmukoidusta saumasta tulee näkymätön.

https://knitty.com/ISSUEsummer04/FEATtheresasum04.html

Aseta puikot rinnakkain molemmat kärjet oikeaan suuntaan. Katkaise lanka ja jätä reilu langanpää. Pujota langanpää neulansilmään ja ala
silmukoida:
Pujota neula etummaisen puikon ensimmäisestä
silmukasta kuin neuloisit sen nurin. Pujota neula
takimmaisen puikon ensimmäisestä silmukasta
kuin neuloisit sen oikein.

Päättele langanpäät sukan nurjalle puolelle
pujottelemalla. Kastele sukat perusteellisesti.
Villan kastumiseen läpikotaisin kuluu aikaa noin
20–30 minuuttia. Voit lorauttaa veden sekaan
tilkan etikkaa, se kiinnittää värin.
Muotoile sukat kosteana ja kuivata ne tasossa.
Muotoiluvaiheessa neulejäljen mahdolliset epätasaisuudet häviävät. ●
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