Huurteiset luumut
Tiia Niemi

LYHENTEET
pv = pääväri
kv = kontrastiväri
s = silmukka
krs = kerros
o = neulo oikein
n = neulo nurin
knk = kahden noston kavennus: nosta kaksi silmukkaa oikealle puikolle yksitellen, kuin
neuloisit ne oikein (eli silmukan vasen reuna kääntyy itseesi päin). Palauta ne takaisin
vasemmalle puikolle kiertämättä ja neulo takareunoistaan yhteen.
Palmikonkiertojen ja nyppyjen selitykset kaavion yhteydessä.

KONTRASTIVÄRIN LANGAN KULJETTAMINEN
Jätä lanka odottamaan aina nypyn kohdalle kunnes tulet seuraavalla kerroksella takaisin
siihen kohtaan. Katkaise kakkosvärin langat välillä, jos tulee pitkä hyppäys seuraavaan
paikkaan, missä kakkosväriä tarvitaan.

LANGAT
Pääväri: 150-200g KlompeLompe Spøt -sukkalankaa tai muuta vastaavaa sport-vahvuista
sukkalankaa
Luumut: neulotaan kaksinkertaisella langalla. Mallisukissa kulkee rinnakkain fingeringvahvuinen Roosanauhasukkalanka sekä Dropsin Brushed Alpaca Silk -mohairlanka. Näitä
molempia kuluu pieni määrä, noin 10g.

PUIKOT
2,5mm tai 3mm sukkapuikot (tai valitse koko käsialan mukaan siten, että pääset
ohjetiheyteen).
Voit neuloa sukat halutessasi myös pyöröpuikoilla, mutta ohje on kirjoitettu
sukkapuikoille.

NEULETIHEYS
26s/10cm (laskettuna kuviopaneelin nurjalta puolelta)

KOKO
Ohjeessa on kaksi kokoa, S ja M.
Älä anna alun silmukkamäärän hämätä; varsi on yllättävän kapea johtuen runsaista
palmikonkierroista ja kierretyistä silmukoista.

OHJEESTA
Lue ensin koko ohje läpi. 😊
Huomaa, että ohje on kirjoitettu neulottavaksi viiden sijaan neljällä sukkapuikolla, eli
silmukat jaetaan kolmelle puikolle.
Sukka aloitetaan taittovarren päällimmäisestä osasta, jonka kuvio neulotaan alhaalta
ylös. Sen jälkeen neulontasuunta vaihtuu, sukka käännetään alun sisäpuoli ulospäin ja
neulotaan taittovarren sisälle jäävä osa. Lopuksi neulotaan kantapää ja jalkaterä
tavalliseen tapaan varresta kohti varpaita.

TAITTOVARREN PÄÄLLE TAITETTAVA OSA
S-koko
Luo 64 silmukkaa ja jaa ne kolmelle sukkapuikolle; jaa ne puikoille 1, 2 ja 3 seuraavasti: 22,
24 ja 18 silmukkaa. (Ensimmäiselle puikolle tulee siis etupaneeli sekä ensimmäinen
valepalmikko; näin paneelin rajasta tulee siistimpi.) Aloita työ suljettuna neuleena.
1. kerros: neulo kaikki silmukat nurin
2. kerros: neulo kaikki silmukat oikein
Kolmannelta kerrokselta alkaen seuraa kaavion A silmukoita 2-20 ensimmäiset 19 s ja sen
jälkeen seuraa kaaviota B (s-koko) kerroksen loppuun. Kaavio A neulotaan
kokonaisuudessaan kerran. Neulo kaavio B ensin läpi kerran ja sitten toista kerroksia 2-5
kunnes toisin neuvotaan.

M-koko
Luo 72 silmukkaa ja jaa ne kolmelle sukkapuikolle; jaa ne puikoille 1, 2 ja 3 seuraavasti: 24,
27 ja 21 silmukkaa. (Ensimmäiselle puikolle tulee siis etupaneeli sekä ensimmäinen
valepalmikko; näin paneelin rajasta tulee siistimpi.) Aloita työ suljettuna neuleena.
1. kerros: neulo kaikki silmukat nurin
2. kerros: neulo kaikki silmukat oikein
Kolmannelta kerrokselta alkaen seuraa kaavion A silmukoita 1-21 ensimmäiset 21 s ja sen
jälkeen seuraa kaaviota B (m-koko) kerroksen loppuun. Kaavio A neulotaan
kokonaisuudessaan kerran. Neulo kaavio B ensin läpi kerran ja sitten toista kerroksia 2-5
kunnes toisin neuvotaan.

TAITTOVARREN ALLE JÄÄVÄ OSA
Molemmat koot:
Kun olet neulonut kaavion B kerroksen 5 viimeistä kertaa (16 kertaa yhteensä), neulo Akaavion viimeinen rivi, neulo 3 oikein ja pysähdy. Käännä työ ympäri, sillä neulonnan
suunta vaihtuu. Tähän mennessä neulomasi osa taitetaan seuraavaksi neulottavan osan
päälle, joten työ on nyt uusi oikea puoli sinua vasten ja tässä on uusi kerroksen
vaihtumiskohta. Vedä työ sisäpuoli ulospäin.

S-koko
Kääntöreunan alle jäävän osan 1. kerros:
Puikko 1: neulo 3 s oikein, neulo 19 s nurin ja neulo vielä 3 silmukkaa oikein siirtäen ne
samalla puikolle 1.
Puikoilla 2 ja 3: [1 n, 2 oikein yhteen] x 4, 1 n, 1 o, 1 n. Neulo 9 oikein, 1 n, 1 o, 1 n. [2 oikein
yhteen, 1 n] x 4
Työssä on nyt 56 silmukkaa.
Puikko 1: neulo 3 o, neulo 19 n, neulo 3 o
Puikot 2 ja 3: [1 n, 1 o] x 5, 1 n. 9 o. [1 n, 1 o] x 5, 1 n.
Toista kaikki kerrokset samoin, kunnes taittovarren alle jäävä osa on yhteensä 56
kerrosta korkea.

M-koko
Kääntöreunan alle jäävän osan 1. kerros:
Puikko 1: neulo 3 s oikein, neulo 2 nurin yhteen, 17 s nurin, 2 nurin yhteen. Neulo vielä 3
silmukkaa oikein siirtäen ne samalla puikolle 1.
Puikoilla 2 ja 3:
1 n, 2 oikein yhteen, 1 n, 1 o, 2 nurin yhteen, 1 o, 1 n, 2 oikein yhteen, 1 n, 2 oikein yhteen, 1
n, 1 o, 2 nurin yhteen.
Neulo 9 oikein.
2 nurin yhteen, 1 o, 1n, 2 oikein yhteen, 1n, 2 oikein yhteen, 1n, 1 o, 2 nurin yhteen, 1 o, 1 n, 2
oikein yhteen, 1 n.

Työssä on nyt 60 silmukkaa.
Puikko 1: Neulo 3 o, neulo 19 n, neulo 3 o
Puikko 2 ja 3: [1 n, 1 o] x 6, 1 n, 9 o, (1n, 1 o) x 6, 1 n.

Toista kaikki kerrokset samoin, kunnes taittovarren alle jäävä osa on yhteensä 56
kerrosta korkea.

NILKKA
Siirrä 2 silmukkaa puikon 2 oikeasta reunasta puikon 1 loppuun ja 2 silmukkaa puikon 3
vasemmasta reunasta puikon 1 alkuun.
Aloita puikon 1 silmukoilla kaavio C.
Neulo puikoilla 2 ja 3 kaavion D mukaan, S-koossa silmukat 3-29 ja M-koossa silmukat 1-31.
Tee ensin D-kaavion kerrokset 1-6, sen jälkeen toista kerroksia 3-6. Seuraa näitä kaavioita
kunnes olet neulonut kaavion C kahdesti kokonaan ja sen jälkeen vielä sen kerrokset 1-5.
Neulo vielä puikoilla 2 ja 3 kaavion D kerros 5.
KANTALAPPU
Käännä työ aloittaaksesi kantalapun neulominen tasona puikkojen 2 ja 3 silmukoilla. (Voi
olla helpompi siirtää tämän vaiheen ajaksi puikon 1 silmukat kahdelle puikolle ja puikolle 2
ja 3 silmukat yhdelle puikolle.)
Käytä kantalapun kaaviota joko S- tai M-koon mukaan; Oikea puoli neulotaan kaavion
mukaan oikealta vasemmalle ja nurja puoli kaavion vasemmasta reunasta oikealle.
Kummassakin reunassa siis kerroksen ensimmäinen silmukka nostetaan neulomatta.
S-koko: Neulo kaavio kokonaan 4 kertaa ja kerrokset 1-3 vielä kerran.
M-koko: Neulo kaavio kokonaan 5 kertaa ja kerrokset 1-3 vielä kerran.
(Tai kunnes kantalappu on sopivan korkuinen. Huomaa kuitenkin, että kantapään
kavennuksista johtuen kantalapun kuuluu olla korkeampi kuin tavallisessa
laatikkomaisemmassa kantapäämallissa.)
KANTAPÄÄN KÄÄNNÖKSET
1. kerros
S-koko: nosta ensimmäinen silmukka neulomatta lanka työn takana. Neulo 13 s. KNK,
neulo 1 o. Käännä.
M-koko: nosta ensimmäinen silmukka neulomatta lanka työn takana. Neulo 15 s. KNK,
neulo 1 o. Käännä.

Molemmat koot:
2. kerros: nosta ensimmäinen silmukka neulomatta lanka työn edessä. Neulo 2 nurin,
neulo 2 nurin yhteen, neulo 1 n. Käännä.
3. kerros: nosta ensimmäinen silmukka neulomatta lanka työn takana. Neulo oikein
kunnes jäljellä on 1 silmukka ennen edellisen kerroksen käännöskohdan muodostamaa
aukkoa. KNK, 1 o.
4. kerros: nosta ensimmäinen silmukka neulomatta lanka työn edessä. Neulo nurin,
kunnes jäljellä on 1 s ennen edellisen kerroksen käännöskohdan muodostamaa aukkoa.
Neulo 2 nurin yhteen, neulo 1 nurin.

Toista kerroksia 3 ja 4, kunnes kaikki silmukat on neulottu ja olet viimeksi neulonut nurjan
puolen kerroksen.

S-koko
Nosta 1 s neulomatta lanka työn takana. Neulo 14 oikein niin, että yhdelle puikolle tulee
yhteensä 8 s ja seuraavalle 7. Poimi ja neulo jälkimmäiselle puikolle 11 silmukkaa
kantalapun vasemmasta reunasta. Neulo puikon 1 silmukat kaavion C mukaan jatkaen
kerrokselta 6. Poimi ja neulo 11 s kantalapun oikeasta reunasta. Neulo samalle puikolle
vielä 8 silmukkaa, kunnes olet jalkapohjan keskellä. Tämä on uusi kerroksen
vaihtumiskohta. Nyt jalkapohjan silmukat ovat puikoilla 1 ja 3, jalkapöydän silmukat ovat
puikolla 2.

M-koko
Nosta 1 s neulomatta lanka työn takana. Neulo 16 oikein niin, että yhdelle puikolle tulee
yhteensä 9 s ja seuraavalle 8. Poimi ja neulo jälkimmäiselle puikolle 13 silmukkaa
kantalapun vasemmasta reunasta. Neulo puikon 1 silmukat kaavion C mukaan jatkaen
kerrokselta 6. Poimi ja neulo 13 s kantalapun oikeasta reunasta. Neulo samalle puikolle
vielä 9 silmukkaa, kunnes olet jalkapohjan keskellä. Tämä on uusi kerroksen
vaihtumiskohta. Nyt jalkapohjan silmukat ovat puikoilla 1 ja 3, jalkapöydän silmukat ovat
puikolla 2.

KIILAKAVENNUKSET
S-koko
Kerros 1: Neulo 6 oikein. Neulo 2 oikein yhteen. Neulo puikon 1 loppuun oikein. Jatka
puikolla 2 kaaviota C tästä eteen päin. Puikko 3: neulo 10, KNK, neulo puikko loppuun.
Kerros 2: Neulo oikein silmukat puikoilla 1 ja 3, jatka puikolla 2 kaaviota C (kaikilla
kerroksilla tästä eteenpäin).
Kerros 3: Puikko 1: Neulo 5 oikein, 2 oikein yhteen, neulo oikein puikon loppuun. Puikko 3:
Neulo 10 oikein, KNK, loput silmukat oikein.
Kerros 4: Kuten kerros 2.
Jatka samaan tapaan, eli jalkapohjan keskellä silmukoiden määrä vähenee joka
kavennuskerroksella. Tee kavennuksia, kunnes jalkapohjan puikoilla on yhteensä 23 tai 25
silmukkaa, riippuen jalan leveydestä.

M-koko
Kerros 1: Neulo 7 oikein. Neulo 2 oikein yhteen. Neulo puikon 1 loppuun oikein. Jatka
puikolla 2 kaaviota C. Puikko 3: neulo 13, KNK, neulo puikko loppuun.
Kerros 2: Neulo oikein silmukat puikoilla 1 ja 3, jatka puikolla 2 kaaviota C (kaikilla
kerroksilla tästä eteenpäin).
Kerros 3: Puikko 1: Neulo 6 oikein, 2 oikein yhteen, neulo oikein puikon loppuun. Puikko 3:
Neulo 13 oikein, KNK, loput silmukat oikein.
Kerros 4: Kuten kerros 2.
Jatka samaan tapaan, eli jalkapohjan keskellä silmukoiden määrä vähenee joka
kavennuskerroksella. Tee kavennuksia, kunnes jalkapohjan puikoilla on yhteensä 27 tai 29
silmukkaa, riippuen jalan leveydestä.

MOLEMMAT KOOT
Jatka sileää neulosta puikoilla 1 ja 3. Puikolla 2 jatka kaaviota C, kunnes jalan pituudesta
puuttuu 5cm. Neulo viimeiseksi kaavion kerros 4 tai 8.

S-koko:
neulo kaksi kerrosta oikein ja siirry kärkikavennuksiin.

M-koko:
Jos työssä on 58 silmukkaa: Kavenna valmistelevalla kavennuskerroksella 4 silmukkaa
tasaisesti. = 54 s.
Jos työssäsi on 56 silmukkaa: Kavenna valmistelevalla kavennuskerroksella 2 silmukkaa =
54 s.
Neulo viisi kerrosta ja siirry kärkikavennuksiin.

KÄRKIKAVENNUKSET

Molemmat koot:
Jos työssäsi on 54 silmukkaa: [neulo 4 oikein, neulo 2 oikein yhteen] kerroksen loppuun =
45 s.
Jos työssä on 52 silmukkaa: Neulo muuten samoin kuin edellä, mutta jätä kaksi
kavennuskertaa väliin (eli neulo niiden sijaan 1 s oikein). = 45 s.

Neulo 4 kerrosta oikein.
Seuraava kerros: [neulo 3, neulo 2 oikein yhteen] kerroksen loppuun

Neulo 3 kerrosta oikein.
Seuraava kerros: [neulo 2 oikein, neulo 2 oikein yhteen] kerroksen loppuun

Neulo 2 kerrosta oikein.
Seuraava kerros: [neulo 1 oikein, neulo 2 oikein yhteen] kerroksen loppuun

Neulo 1 kerros oikein.
[Neulo 2 oikein yhteen] kerroksen loppuun

Vedä katkaistu lanka kaikkien silmukoiden läpi. Päättele. Tee toinen sukka samoin.
Viimeistee sukat seuraavasti: kastele ne. Painele enimmät kosteudet pois
froteepyyhkeeseen käärimällä ja painelemalla. Levitä kuivumaan oiottuna.
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