
NOVI TA  7  VELJ E STÄ 
PRO UKRAINA -SUKAT

Koko (koot) 
30(38)46
Langanmenekki
Novita 7 Veljestä 
(043) kivi 100(100)150 g, (136) lobelia ja (268) auringonkukka kumpaakin noin 20 g

Puikot ja muut tarvikkeet
Sukkapuikot Novita 3,5 mm tai käsialan mukaan.
Suunnittelija Novita
Valmiin neuleen mitat
pohjan pituus 20(25)31 cm
Mallineuleet
Joustinneule suljettuna neuleena: *2 o, 2 n*, toista *-*. Sileä neule suljettuna neu-
leena: Neulo kaikki kerrokset oikein.
Tiheys 21 s ja 26 krs sileää neuletta = 10 cm

Aloitus
Luo kiven värisellä langalla 40(48)56 s ja jaa silmukat neljälle sukkapuikolle, 
10(12)14 s kullekin. Kerroksen vaihtumiskohta on aina I ja IV puikon välissä. Neulo 
sitten suljettuna neuleena joustinneuletta 4(4)5 cm. Vaihda työhön lobelian värinen 
lanka ja neulo 4(4)5 cm joustinneuletta. Vaihda vielä auringonkukan värinen lanka 
ja neulo 4(4)5 cm joustinneuletta. 

Kantalappu
Aloita kantalappu neulomalla I puikon s:t joustinneuleena IV puikolle (= 20-24-28 
s). Jätä muut s:t odottamaan. Ota työhön kiven värinen lanka, käännä työ ja aloita 
vahvennettu neule: 1. krs: (työn nurja puoli) nosta 1 s neulomatta (lanka jää työn 
nurjalle puolelle) ja neulo muut s:t nurin. Käännä työ. 2. krs: (työn oikea puoli) 
*nosta 1 s neulomatta, lanka jää nurjalle puolelle, neulo 1 s oikein*, toista *-* kerros 
loppuun. Käännä työ. Toista 1.-2. krs:ia yhteensä 10(12)13 kertaa (= 20-24-26 krs). 
Neulo vielä nurjan puolen kerros ja aloita kantapohjan kavennukset.

Kantapohjan kavennukset
Jatka samaa vahvennettua neuletta kuin aiemmin. Neulo kantatilkussa oikean puo-
len kerrosta, kunnes jäljellä on 7(9)10 s. Tee ylivetokavennus (= nosta 1 s oikein 
neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) ja käännä työ. Nosta 1 
s neulomatta, neulo 6(6)8 s nurin ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä 
työ. Nosta 1 s neulomatta, neulo kunnes on jäljellä 6(8)9 s, tee ylivetokavennus. 
Jatka edelleen samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja kes-
kiryhmän s:t pysyvät samana eli 8(8)10:nä. Kun sivu-s:t loppuvat, jaa kantalapun 
s:t 2 puikolle (4,4-4,4-5,5). Poimi sitten vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta 
reunasta 10(12)14 s + 1 s kantalapun ja II puikon välistä. Neulo poimitut s:t kiertäen 
(= takareunasta) oikein vasemmanpuoleisella kantapohjan puikolla. Neulo II ja III 
puikon s:t oikein. Poimi nyt kantalapun oikeasta reunasta 10(12)14 s + 1 s III puikon 
ja kantalapun välistä, sillä puikolla, jolla on 4(4)5 s, neulo poimitut s:t kiertäen oi-
kein ja kantalapun 4(4)5 s oikein. Jatka näillä kaikilla 50(58)68 s:lla sileää ja tee 
kiilakavennukset.

Kiilakavennukset
Neulo I puikon lopussa 2 viimeistä s:aa oikein yhteen ja tee IV puikon alussa ylive-
tokavennus. Neulo 1 välikerros ja toista kavennukset. Tee kavennukset joka 2. ker-
ros. Kun kaikilla puikoilla on jäljellä 10(12)14 silmukkaa, lopeta kavennukset. Jatka 
sileää neuletta, kunnes pohjan pituus on 15(20)25 cm tai pikkuvarvas peittyy. Aloita 
sitten kärkikavennukset.

Kärkikavennukset
Nauhakavennukset: Neulo I ja III puikon lopussa 2 s oikein yhteen, 1 s oikein ja neu-
lo II sekä IV puikon alussa 1 s oikein ja tee ylivetokavennus. Tee kavennukset kuten 
edellä joka 2. krs kunnes joka puikolla on jäljellä 5(6)7 s. Tee sen jälkeen kavennuk-
set joka krs:lla. Kun työssä on jäljellä 8 s, katkaise lanka, vedä se silmukoiden läpi, 
kiristä ja päätä hyvin.


