ALLROUND 4 PLY
_______________
R0086 BASKERI
Myssyn päänympärys: 54-56 cm
Langanmenekki: Regia Allround Color -lankaa 100 g
Sukkapuikot Prym: Nro 2-3 tai käsialasi mukaan.
Tiheys: 30 s ja 42 krs diagonaalineuletta ja sileää neuletta = 10 cm.
Joustinneule: Neulo vuorotellen 1 s takareunastaan oikein ja 1 n.
Diagonaalineule: Neulo rannekkeiden ohjeen mukaan.
Tee näin: Luo 140 s ja jaa silmukat neljälle sukkapuikolle. Jos
sukkapuikoilla neulominen on tässä vaiheessa vaikeaa, käytä lyhyttä
pyöröpuikkoa ja muuta se kavennuksien aikana sukkapuikkoihin.
Neulo suljettuna neuleena ensin joustinneuletta 3 cm. Neulo
seuraavalla krs:lla *2 o, lisää 1 oikea s, neulo 1 o, lisää 1 oikea s,
neulo 2 o, lisää 1 oikea s*, toista *-* =224 s. Aloita sitten diagonaalineule. Kun myssyn pituus on 20 cm,
kavenna 14 s seuraavasti: jätä parittomalla krs:lla kaikki lisäykset tekemättä, tee vain kavennukset =210
s. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs, näin sileästä oikeista ja nurjista silmukkaraidoista jää aina 1 s
pois. Kun työssä on jäljellä 14 s, neulo koko krs:n ajan 2 s oikein yhteen, katkaise lanka, vedä se
2-kertaisena loppujen 7 s:n läpi, kiristä ja päätä hyvin.
R0087 TUUBIHUIVI
Huivin ympärys on 128 cm ja korkeus 32 cm
Langanmenekki: Regia Allround Color -lankaa 200 g
Pyöröpuikko Prym: Nro 2-3 tai käsialasi mukaan.
Tiheys: 30 s ja 42 krs diagonaalineuletta ja sileää neuletta = 10 cm.
Joustinneule: neulo vuorotellen 1 s takareunastaan oikein ja 1 n.
Diagonaalineule: Neulo rannekkeiden ohjeen mukaan.
Tee näin: Luo pyöröpuikolle 384 s, yhdistä renkaaksi, merkitse
krs:n alku ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 3 cm. Aloita
sitten diagonaalineule. Kun huivin pituus on 29 cm, neulo vielä
joustinneuletta 3 cm ja päätä sitten s:t kerralla.

R0084 SÄÄRYSTIMET
Säärystinten mitat: Ympärys on n. 32 cm ja kokopituus n. 32 cm
Langanmenekki: Regia Allround Color -lankaa 100 g
Sukkapuikot Prym: Nro 2-3 tai käsialasi mukaan.
Tiheys: 30 s ja 42 krs diagonaalineuletta ja sileää neuletta = 10 cm.
Joustinneule: Neulo vuorotellen 1 s takareunastaan oikein ja 1 n.
Diagonaalineule: 1.krs: *neulo 22 s nurin, lisää 1 nurja s (=neulo
kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen nurin), tee ylivetokavennus
(=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun
yli), neulo 22 s oikein, lisää 1 oikea s (=neulo kahden s:n välinen
lankalenkki kiertäen oikein), tee ylivetokavennus*, toista *-* vielä
kerran. 2.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin ja nosta
kavennuksista jääneet s:t nurin neulomatta siten, että lanka jää työn

taakse. 3.krs: siirrä nyt mallineuletta 1 s:lla vasemmalle päin seuraavasti: neulo I puikon 23 s nurin, lisää
1 nurja s, tee ylivetokavennus (nostetulla s:lla ja seuraavan puikon 1. s:lla), kavennuksesta jäänyt s on
nyt II puikon 1. s. Neulo 22 s oikein, lisää 1 oikea s, tee ylivetokavennus (nostetulla s:lla ja III puikon 1.
s:lla), kavennuksesta jäänyt s on nyt III puikon 1. s. Neulo III puikon 22 s nurin ja IV puikon 22 s oikein ja
tee samalla aina puikon lopussa lisäykset ja kavennukset kuten I ja II puikoilla. Näin IV puikon viimeinen
eli nostettu s siirtyy I puikon 1. silmukaksi. 4.krs: tee 2. krs:n ohjeen mukaan. 5.krs: *lisää 1 oikea s, tee
ylivetokavennus, neulo 22 s nurin, lisää 1 nurja s, tee ylivetokavennus, neulo 22 s oikein*, toista *-* vielä
kerran. 6.krs: tee 2. krs:n ohjeen mukaan. Jatka tähän tapaan siirtäen mallineuletta vasemmalle päin
joka 2. krs.
Tee näin: Luo 96 s ja jaa silmukat neljälle sukkapuikolle. Neulo suljettuna neuleena ensin joustinneuletta
4 cm. Aloita sitten diagonaalineule. Kun säärystimen pituus on 28 cm, neulo vielä joustinneuletta 4 cm,
päätä s:t. Tee toinen säärystin samoin.

R0085 RANNEKKEET
Rannekkeiden mitat: Ympärys on n. 20-21 cm ja kokopituus n.
30 cm
Langanmenekki: Regia Allround Color -lankaa 100 g
Sukkapuikot Prym: Nro 2-3 tai käsialasi mukaan.
Tiheys: 30 s ja 42 krs diagonaalineuletta ja sileää neuletta = 10
cm.
Joustinneule: Neulo vuorotellen 1 s takareunastaan oikein ja 1 n. Diagonaalineule: 1.krs: *neulo 14 s
nurin, lisää 1 nurja s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen nurin), tee ylivetokavennus (=nosta
1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo 14 s oikein, lisää 1 oikea s (=neulo
kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein), tee ylivetokavennus*, toista *-* vielä kerran. 2.krs:
neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin ja nosta kavennuksista jääneet s:t nurin neulomatta siten, että
lanka jää työn taakse. 3.krs: siirrä nyt mallineuletta 1 s:lla vasemmalle päin seuraavasti: neulo I puikon
15 s nurin, lisää 1 nurja s, tee ylivetokavennus (nostetulla s:lla ja seuraavan puikon 1. s:lla),
kavennuksesta jäänyt s on nyt II puikon 1. s. Neulo 14 s oikein, lisää 1 oikea s, tee ylivetokavennus
(nostetulla s:lla ja III puikon 1. s:lla), kavennuksesta jäänyt s on nyt III puikon 1. s. Neulo III puikon 14 s
nurin ja IV puikon 14 s oikein ja tee samalla aina puikon lopussa lisäykset ja kavennukset kuten I ja II
puikoilla. Näin IV puikon viimeinen eli nostettu s siirtyy I puikon 1. silmukaksi. 4.krs: tee 2. krs:n ohjeen
mukaan. 5.krs: *lisää 1 oikea s, tee ylivetokavennus, neulo 14 s nurin, lisää 1 nurja s, tee
ylivetokavennus, neulo 14 s oikein*, toista *-* vielä kerran. 6.krs: tee 2. krs:n ohjeen mukaan. Jatka
tähän tapaan siirtäen mallineuletta vasemmalle päin joka 2. krs.
Tee näin: Luo 64 s ja jaa silmukat neljälle sukkapuikolle. Neulo suljettuna neuleena ensin joustinneuletta
2 cm. Aloita sitten diagonaalineule. Kun rannekkeen pituus on 10 cm, kavenna 4 s seuraavasti: jätä
parittomalla krs:lla kaikki 4 lisäystä tekemättä, tee vain kavennukset =60 s. Neulo seuraavalla krs:lla *14
n, nosta 1 s neulomatta, neulo 14 o, nosta 1 s neulomatta*, toista *-* vielä kerran. Jatka sitten
diagonaalineuletta siten, että joka välistä puuttuu 1 s. Toista tällaiset kavennukset 8 cm:n kuluttua =56 s.
Kun kappaleen pituus on 20 cm, lisää peukalokiilaa varten I puikolla 11. s:n molemmin puolin 1 oikea s,
kiilassa on nyt 3 s. Toista lisäykset kiilan molemmin puolin joka 2. krs vielä 7 kertaa, näin kiilaan tulee 17
s. Neulo sitten kaikilla s:illa 2 krs ja päätä sen jälkeen peukalokiilan s:t. Luo s:iden tilalle 1 s ja jatka
diagonaalineuletta kaikilla s:illa kunnes rannekkeen pituus on 28 cm. Neulo vielä 2 cm joustinneuletta,
päätä s:t. Tee toinen ranneke samoin.

R0083 SUKAT
Koko: 34/35-42/43
Langanmenekki: Regia Allround Color -lankaa 100 g
Sukkapuikot Prym: Nro 2-3 tai käsialasi mukaan.
Tiheys: 30 s ja 42 krs diagonaalineuletta ja sileää neuletta = 10 cm.
Joustinneule: Neulo vuorotellen 1 s takareunastaan oikein ja 1 n. Sileä
neule: Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin ja neulo suljettuna
neuleena kaikki krs:t oikein. Diagonaalineule: 1.krs: neulo nurin kunnes I
puikon lopussa on jäljellä 2 s, lisää 1 nurja s (=neulo kahden s:n välinen
lankalenkki kiertäen nurin), tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta,
neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo oikein kunnes II
puikon lopussa on jäljellä 2 s, lisää 1 oikea s (=neulo kahden s:n välinen
lankalenkki kiertäen oikein), tee ylivetokavennus. Neulo III puikko kuten I
puikko ja IV puikko kuten II puikko. 2.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin ja nosta kavennuksista
jääneet s:t nurin neulomatta siten, että lanka jää työn taakse. 3.krs: siirrä nyt mallineuletta 1 s:lla
vasemmalle päin seuraavasti: neulo nurin I puikon lopussa olevaan nostettuun s:aan asti, lisää 1 nurja s,
tee ylivetokavennus (nostetulla s:lla ja seuraavan puikon 1. s:lla), kavennuksesta jäänyt s on nyt II puikon
1. s. Neulo oikein kunnes II puikon lopussa on jäljellä nostettu s, lisää 1 oikea s, tee ylivetokavennus
(nostetulla s:lla ja III puikon 1. s:lla), kavennuksesta jäänyt s on nyt III puikon 1. s. Neulo III puikon s:t
nurin ja IV puikon s:t oikein ja tee samalla aina puikon lopussa lisäykset ja kavennukset kuten I ja II
puikoilla. Näin IV puikon viimeinen eli nostettu s siirtyy I puikon 1. silmukaksi. 4.krs: tee 2. krs:n ohjeen
mukaan. 5.krs: *lisää 1 oikea s, tee ylivetokavennus, neulo nurin seuraavaan nostettuun s:aan asti, lisää
1 nurja s, tee ylivetokavennus, neulo oikein seuraavaan nostettuun s:aan asti*, toista *-* vielä kerran.
6.krs: tee 2. krs:n ohjeen mukaan. Jatka tähän tapaan siirtäen mallineuletta vasemmalle päin joka 2. krs.
Tee näin: Luo 56-64 s ja jaa silmukat neljälle sukkapuikolle. Krs:n vaihtumiskohta on keskellä takana I ja
IV puikkojen välissä. Neulo suljettuna neuleena ensin joustinneuletta 5-7 cm. Aloita sitten
diagonaalineule siten, että neulot 1. krs:lla *12-14 s nurin, lisää 1 nurja s, tee ylivetokavennus, neulo
12-14 s oikein, lisää 1 oikea s, tee ylivetokavennus*, toista *-* vielä kerran. Kun sukan varren pituus on
n. 14-15,5 cm (=58-66 krs) ja jokaisen puikon lopussa on 1 nostettu s, neulo 5 krs:n ajan I sekä IV
puikoilla sileää neuletta ja jatka II sekä III puikoilla diagonaalineuletta. Aloita sitten kantapää niin, että
jaat IV ja I puikkojen s:t 3:lle puikolle, 9/10/9-10/12/10 s, jätä II ja III puikkojen s:t odottamaan. 1.krs:
(op) neulo kaikilla 3:lla puikolla olevat s:t oikein, käänny. 2.krs: tuo lanka työn eteen, työnnä puikko 1.
s:aan oikealta puolelta, nosta s ja lk neulomatta ja vie lanka työn taakse = kerrottu s. Kiristä lankaa
hieman jottei synny reikää. Neulo nurin loput 3:n puikon s:t, käänny. 3.krs: tee kerrottu s ja neulo muut
s:t oikein ed. kerroksella kerrottuun s:aan asti, käänny. 4.krs: tee kerrottu s ja neulo muut s:t nurin ed.
krs:lla kerrottuun s:aan asti, käänny. Toista 3.-4. krs:ia kunnes kaikki reunapuikkojen s:t on kerrottu.
Neulo sitten 2 krs ympäri kaikilla s:illa, pohjan s:illa sileää neuletta ja päällisen s:illa diagonaalineuletta,
neulo lk:t niitä vastaavien s:iden kanssa yhteen. Aloita sitten kerrotut s:t uudelleen, nyt sisältä ulospäin.
1.krs: (op) neulo toiset sivu-s:t ja kantapään keski-s:t oikein, käänny. 2.krs: tee kerrottu s, neulo keski-s:t
nurin, käänny. 3.krs: tee kerrottu s, neulo oikein myös ed. krs:n kerrottu s ja sitä seuraava s, käänny.
4.krs: tee kerrottu s, neulo nurin myös ed. krs:n kerrottu s ja sitä seuraava s, käänny. Toista 3.-4. krs:ia
kunnes olet neulonut kaikilla reunapuikkojen s:illa kerrotun s:n. Jatka kaikilla s:illa suljettuna neuleena,
neulo pohjan s:illa sileää neuletta ja tee päällisen s:illa diagonaalineuletta. Neulo suoraa osaa kunnes
jalkaosan pituus kantapää mukaan lukien on 18-22 cm. Tee nyt kärkikavennukset sileänä neuleena:
neulo I ja III puikon lopussa 2 oikein yhteen ja 1 o sekä neulo II ja IV puikon alussa 1 s o ja 2 s ylivetäen
yhteen. Toista tällaiset kavennukset 0-1 kertaa joka 4. krs, 2 kertaa joka 3. krs, 3 kertaa joka 2. krs ja
sitten joka krs kunnes työssä on jäljellä 8 s. Katkaise lanka, pujota se 2-kertaisena loppujen s:iden läpi,
kiristä ja päätä hyvin. Tee toinen sukka samoin.
HUOM: Tee muut koot taulukon mukaan.

