YHTEISVASTUUN SYDÄMELLINEN SUKKA

Lanka: 7 veljestä (tai vastaavan vahvuista) Mallisukassa on käytetty Yhteisvastuun värejä, mutta ihan
hyvin työhön voi käyttää muitakin sävyjä.
Puikot: 4 mm (tai oman käsialan mukaan)
Koko: noin 38
Pätkä 1:
Luo yhteensä 48 silmukkaa (12 jokaiselle puikolle)
Aloita sitten joustinneule: 1 s takareunasta oikein, 1 s nurin. Tee joustinneuletta yhteensä 10
kerrosta.
Pätkä 2:
Jatka sitten neulomalla
3 kerrosta oikeaa valkoisella
2 kerrosta oikeaa punaisella
3 kerrosta oikeaa valkoisella
1 kerros oikeaa punaisella
3 kerrosta oikeaa valkoisella
Pätkä 3:
Aloita sitten sydämellinen kuvioneule oheisen kaavion mukaan. Kaavion lukemin aloitetaan kaavion
alimmalta riviltä oikeasta alareunasta. Kaavioissa edetään aina oikealta vasemmalle, kerros
kerrallaan.

Pätkä 4:
Jatka sitten työtä neulomalla
1 kerros oikeaa punaisella
3 kerrosta oikeaa valkoisella
2 kerrosta oikeaa punaisella
3 kerrosta oikeaa valkoisella
Tee vielä yksi sydänkuvio oheisen kaavion mukaan

Pätkä 5:
Aloita sitten kantapää neulomalla 1 puikon silmukat 4 puikolle (yht. 24 silmukkaa). Kantapää
neulotaan valkoisella värillä.
(Mallisukassa on tehty kantapää vahvennetulla neuleella, jos joku muu kantapää on sinulle
mieluisampi, voit tehdä sellaisen!)
Käännä työ. Nosta yksi silmukka neulomatta ja neulo loppu kerros nurjaa.
Käännä työ ja nosta 1 s neulomatta neulo 1 s oikein. Toista näitä kahta silmukkaa vuorotellen
kerroksen loppuun.
Neulo vuorotellen näitä kahta kerrosta, kunnes kantalapun korkeus on yhteensä 24 kerrosta ja olet
viimeisimmäksi neulonut oikeanpuolen kerroksen.
Aloita sitten kantapohjan kavennukset.
Jatka samaa vahvennettua neuletta kuin aiemmin.

Lähde neulomaan nurjaa puolta.
Nosta ensimmäinen silmukka neulomatta, neulo 6 silmukkaa nurin ja neulo 2 seuraavaa silmukkaa nurin
yhteen, käännä työ.
Neulo kantatilkun oikeasta reunasta vahvennettua neuletta, kunnes vasemmassa reunassa on jäljellä 9
silmukkaa. Tee ylivetokavennus (= nosta 1 silmukka oikein neulomatta, neulo 1 silmukka oikein ja vedä
nostettu silmukka neulotun yli) ja käännä työ.

Jatka edelleen samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskellä silmukat pysyvät
samana eli 8 silmukkana.
Kun kantapää on valmis, poimi vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta reunasta 12 silmukkaa + 1
silmukka puikkojen välistä. (Edelleen valkoisella värillä).
Neulo 2 ja 3 puikon silmukat valkoisella oikein ja poimi sitten kantalapun toisesta reunasta 12 + 1
silmukkaa. Tasaa kantapohjaan jääneet 8 silmukkaa molemmille puikoille, joille on poimittu silmukoita.
Näin1 puikolla on 17 silmukkaa, 2 ja 3 puikoilla 12 silmukkaa ja 4 puikolla 17 silmukkaa.
(Mikäli kantapään teko on sinulle vierasta, löytyy esimerkiksi Novitan sivuilta villasukkakoulu, jossa
neuvotaan kantapään teko kuvien ja selkeiden ohjeiden kera.)
Pätkä 6:
Jatka kaikilla silmukoilla oikeaa. Vuorottele 3 valkoista kerrosta ja seuraavaa kuviota

Tee samalla kiilakavennukset: neulo I puikon lopussa 2 viimeistä silmukkaa oikein yhteen ja IV puikon 2
ensimmäistä silmukkaa ylivetäen oikein yhteen. Neulo 1 välikerros ja toista kavennukset. Tee
kavennukset joka 2. kerros (kavennukset kannattaa rytmittää niin, että kuvio ei sotkeennu. Ei haittaa, jos
jotkut kavennukset ovat peräkkäisillä kerroksilla.) Kun kaikilla puikoilla on jäljellä 12 silmukkaa, lopeta
kavennukset.
Jatka sitten valkoisten ja kuviokerrosten tekemistä, kunnes olet neulonut yhteensä 48 krs. Minun
sukassani tällä määrällä kerroksia tuli yhteensä 8 kuvioraitaa ja 8 valkoista raitaa.
Pätkä 7:
Kärkikavennukset tehdään leveällä nauhakavennuksella.
Neulo I ja III puikon lopussa 2 silmukkaa oikein yhteen, 1 silmukka oikein
ja neulo II ja IV puikon alussa 1 silmukka oikein ja tee ylivetokavennus.
Tee kavennukset kuten edellä joka 2. kerros kunnes joka puikolla on jäljellä 8 silmukkaa. Tee sen jälkeen
kavennukset joka kerroksella. Kun työssä on jäljellä 8 silmukkaa, katkaise lanka ja vedä se silmukoiden
läpi sekä päättele hyvin.
Päättele myös muut langanpäät työstä.
Sukka on valmis 😊
Tee toinen sukka samalla tavalla! Molemmat sukat voi lopuksi höyryttää kevyesti, jolloin neuleen pinta
tasoittuu.

Täältä löydät ohjeet siihen, miten voit lahjoittaa Yhteisvastuukeräykselle.
https://www.vantaanseurakunnat.fi/vantaankosken-seurakunta/diakonia-tukeaelamaan/yhteisvastuukerays-vantaankoskella

