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Minisukat
By Misanja

Misanjan Minisukat neulotaan varpaista varteen pyöröpuikoilla (toki sukkapuikoillakin onnistuu, mutta ohjeessa sitä ei
ole erikseen huomioitu). Jos looppaus on sinulle uutta, kannattaa etsiä YouTubesta ohjevideoita hakusanoilla looping,
looppaaminen jne.
Ohje on suunniteltu minivyyhdeille, mutta yhtä hyvin voit käyttää oman lankakorisi jämälankoja. Ohjeessa on käytetty
fingering -vahvuista lankaa (n. 400 m/ 100 g) ja kolmea eri väriä, joita kutakin tarvitaan n. 20 g. Toki yksi- tai
kaksivärisenäkin mallin voi tehdä. Kantapää on lyhennetyin kerroksin neulottu tiimalasikantapää, johon on lisätty
pienet kiilat sivuun tuomaan lisätilaa ja istuvuutta.
Jos käytät 20 gramman minivyyhtejä, laske vyyhdin kierrokset ja keri lanka kahdelle kerälle kierrosten mukaan jaettuna.
Myös punnitsemalla voit jakaa vyyhdin. Tämä on tärkeää, jos haluat käyttää langan kokonaan ja saada lopputuloksena
kaksi juuri samanlaista/-kokoista sukkaa.

LANKA JA LANGANMENEKKI
Fingering -vahvuinen sukkalanka (100 g = 400 - 420 m)
3 eri väriä, á 20 g
NEULETIHEYS
10 x 10 cm sileää mallineuletta = n. 38 s ja 43 krs (napakka käsiala, ennen viimeistelyä. Kannattaa pohtia omaa käsialaa,
onko yleensä 66 silmukkaa sukissa ohuella langalla sopiva. )
PUIKOT
Mieluiten 80 cm pitkät pyöröpuikot, 2.0 mm (tai käsialan mukaan)
KOKO
Ohje on suunniteltu silmukkamäärältään koolle 38/40, mutta selkeän rakenteen vuoksi isompi tai pienempi koko ei ole
vaikea toteuttaa tarvittaessa.
MALLINEULE
Mallineule sukan pääliosassa tehdään neulekaavion mukaan, alaosa on sileää oikeaa.
Loistavia käsityöhetkiä ja toivottavasti tuloksena ovat kauniit Minisukat by Misanja!

OHJE
Kärki / Väri 1:
Luo yhteensä 26 s haluamallasi kärkialoitustekniikalla. Kummallakin puikolla on 13 s. Aloita kärkilisäykset:
Krs 1: Neulo oikein.
Krs 2: *1 o, L1o, neulo oikein kunnes 1.puikolla on jäljellä 1 s, L1v, 1 o* - toista * - *2.puikolla.
Toista vuorotellen kerroksia 1 ja 2 kunnes kummallakin puikolla on 33 s. Neulo vielä yksi kerros kokonaan oikein ja tee
sitten vaakapunos sukan päälipuolella (pyri neulomaan tiukasti), puikolla 1 (värillä 1 tai 2,
kuvassa on väri 1):
*Neulo vasemman puikon toinen silmukka takareunasta oikein (neulottu silmukka jää puikolle),
neulo vasemman puikon ensimmäinen silmukka oikein ja tiputa sitten molemmat silmukat
puikolta yhtäaikaa. Siirrä oikealta puikolta yksi silmukka takaisin vasemmalle puikolle*.
Toista *-* puikon loppuun saakka. Neulo puikolla 2 (pohjaosa) oikein.
Vaihda tai jatka värillä 2 ja aloita puikolla 1 mallineule kaavion mukaan. Alapuolella eli puikolla 2 neulo kaikki oikein.
Toista kerroksia 1-16 kunnes työn koko pituus on 16-17 cm (mielellään niin, että olet tehnyt viimeksi kaavion rivin 4, 8,
12 tai 16, silloin värit asettuvat kantapään ympärille symmetrisesti).

Aloita minikiilat, eli kantapään lisäykset puikolla 2.
Neulo puikon 1 silmukoilla edelleen mallineuletta. Tee minikiilalisäykset puikolla 2 seuraavasti:
Krs 1: 1 o, L1o, neulo oikein, kunnes jäljellä on 1 s, L1v, 1 o. Krs 2: Neulo oikein.
Krs 3: 2 o, L1o, neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, L1v, 2 o. Krs 4: Neulo oikein.
Krs 5: 3 o, L1o, neulo oikein, kunnes jäljellä on 3 s, L1v, 3 o. Krs 6: Neulo oikein.
Krs 7-11 vastaavasti, jolloin lisäys tulee aina samaan kohtaan ja kierroksella 11 lisätään 6:s silmukka (yhteensä puikolla
siis 33 + 12 s = 45s
Krs 12: Jatka puikon 1 silmukoilla mallineuletta kuten tähänkin asti ja aloita puikon 2 silmukoilla kantapää seuraavasti:
Kantapää:
Krs 1 (OP): Neulo värillä 2 tai 3 (joka on vuorossa) oikein kunnes jäljellä on 6 s, käännä työ.
Krs 2 (NP): Aloita kantapää värillä 1, ja neulo nurin, kunnes jäljellä on 6 silmukkaa, käännä työ.
(Jos kaksoissilmukka ei ole tuttu, voit katsoa opetusvideon esim: https://www.youtube.com/watch?v=zhx9lD9R0R8&t=279s

Krs 3 (OP): Nosta ensimmäinen silmukka oikein (lanka työn edessä) ja kiristä niin, että silmukasta tulee ns.
kaksoissilmukka. Neulo o, kunnes jäljellä on yksi värillä 1 neulottu silmukka + 6 minikiilan silmukkaa. Käännä työ.
Krs 4 (NP): Nosta ensimmäinen silmukka neulomatta nurin, lanka työn edessä, kiristä niin, että silmukasta tulee ns.
kaksoissilmukka. Neulo nurin kaksoissilmukkaan saakka. Käännä työ.
Krs 5 (OP): Nosta ensimmäinen silmukka oikein (lanka työn edessä) ja kiristä niin, että silmukasta tulee ns.
kaksoissilmukka. Neulo oikein kaksoissilmukkaan saakka. Käännä työ.

Toista vuorotellen kerroksia 4 ja 5, kunnes käännöksen molemmissa reunoissa on 11 kaksoissilmukkaa ja keskellä 13
yksittäistä silmukkaa, sekä olet viimeksi neulonut kerroksen 5. Älä kuitenkaan käännä enää työtä, vaan jatka kantapään
värin 1 silmukat loppuun saakka oikein (kaksoissilmukat yhtenä silmukkana) ja käännä työ. Neulo nurin puikon toiseen
päähän, minikiilaan saakka (kaksoissilmukat yhtenä), mutta älä neulo minikiilan silmukoita. Käännä työ.
Sen jälkeen neulo kantapään käännöksen toinen puolikas vain puikolla 2 edestakaisin lyhennetyin kerroksin:
Krs 1 (OP): Neulo 24 o. Käännä työ.
Krs 2 (NP): Nosta ensimmäinen s neulomatta lanka työn edessä ja kiristä kaksoissilmukaksi. Neulo 12 n. Käännä työ.
Krs 3 (OP): Nosta neulomatta ja kiristä kaksoissilmukaksi. Neulo oikein kaksoissilmukkaan asti, neulo kaksoissilmukka
yhtenä silmukkana oikein, neulo 1 oikein. Käännä työ.
Krs 4 (NP): Nosta n neulomatta ja kiristä. Neulo nurin kaksoissilmukkaan asti, neulo kaksoissilmukka yhtenä silmukkana
nurin, neulo 1 nurin. Käännä työ.
Toista kerroksia 3 ja 4, kunnes kummassakin reunassa jää ennen käännöstä vain minikiilan silmukat 6 s ja olet viimeksi
neulonut oikean puolen kerroksen. Vaihda väri 2 tai 3 (joka vuorossa kaavion mukaan) ja neulo puikon 2 silmukat oikein
loppuun saakka ja suljettuna neuleena työn OP:lta. Neulo puikolla 1 mallineuletta kuten aiemminkin; ja puikolla 2
oikein (kaksoissilmukat edelleen yhtenä silmukkana).
Minikiilakavennukset
Jatka nyt suljettuna neuleena kummallakin puikolla (puikolla 1 mallineuletta ja puikolla 2 sileää neuletta eli oikein). Tee
minikiilakavennukset seuraavasti:
Krs 1: Puikolla 1 mallineuletta, puikolla 2 : 5 o, 2 o yhteen, neulo oikein, kunnes jäljellä on 7 s, ssk ja 5 o.
Kahden noston kavennuksesta ohjevideo täällä: https://www.youtube.com/watch?v=noL2eopf7ug&feature=youtu.be
Krs 2: P1 mallineuletta, p2 seur: 4 o, 2 o yhteen, neulo oikein kunnes jäljellä on 6 s, 2 o yht takareunasta, 4 o.
Toista kavennuksia joka kerroksella aina yhtä silmukkaa lähempänä reunaa niin kauan, että viimeisellä
kavennuskerroksella neulotaan puikon alussa 1. ja 2. s o yht ja puikon lopussa kaksi viimeistä. Kummallakin puikolla on
nyt 33 s (yht. 66 s).
Varsi
Jatka puikolla 1 mallineuletta kaavion mukaan ja puikolla 2 oikein niin kauan, että värit 2 ja 3 loppuvat. Sen jälkeen
neulo vielä joustinneuletta (noin 3 cm tai niin kauan kuin lankaa riittää) värillä 1 seuraavasti:
Puikolla 1 mallineuletta (ilman palmikonkiertoja) ja puikolla 2: *1n, 1 o takareunasta* 1 n.
Lopuksi päätä silmukat joustavalla päättelyllä esim. seuraavasti:
1o, lk, 1n, nosta lk ja ed.silmukka yhdessä viimeksi neulotun silmukan yli (oikealla puikolla nyt vain 1 s), tee lk, 1 o ja
nosta lk ja ed.s yhdessä viimeksi neulotun silmukan yli (taas oikealla puikolla vain 1 s). Jatka näin kerros loppuun ja vedä
lopuksi lanka viimeisen silmukan läpi. Päättele langanpäät.
Viimeistely
Kostuta sukat ja asettele mittoihinsa. Anna kuivua tasolla tai sukanpingottimilla. Päättele langanpäät.
Lyhenteet:
s – silmukka(a)
krs, krst – kerros(ta), kerrokset
o – oikein
o tr – oikein takareunasta
n – nurin
2 o yht – neulo 2 oikein yhteen
ssk – nosta 2 seuraavaa silmukkaa yksitellen kuin neuloisit ne oikein ja neulo ne
takareunoista yhteen
L1o – oikealle kallistuva lisäys, koukkaa silmukoiden välinen lanka takakautta vasemmalle puikolle ja neulo
etureunastaan oikein.
L1v – vasemmalle kallistuva lisäys, koukkaa silmukoiden välinen lanka etukautta vasemmalle puikolle ja neulo
takareunastaan oikein
OP – työn oikea puoli
NP – työn nurja puoli

