
 

R0290 Regia 4 A + B Miehen sukat                                                                                    

 

 

helppo 

Koko: 42/43 (46/47)  

Lanka: A Schachenmayr Regia 4-fädig Color, 75 % villaa, 25 % polyamidia, 50 g = 

210 m,  

2 kerää väriä Indian night color (04067) = väri 1 

Schachenmayr Regia 4-fädig, 75 % villaa, 25 % polyamidia, 50 g = 210 m, 

1 kerä väriä anthrazit meliert (00522) = väri 2 

 

B Schachenmayr Regia 4-fädig Color, 75 % villaa, 25 % polyamidia, 100 g = 420 m, 

1 kerä väriä sage color (04767) = väri 1 

Schachenmayr Regia 4-fädig Color, 75 % villaa, 25 % polyamidia, 50 g = 210 m, 

1 kerä väriä weiss eli valkoinen (00600) = väri 2 

Puikot Prym: 2,5 mm 

Tiheys: 30 s ja 42 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm 

 Vaihda tarvittaessa paksumpiin/ohuempiin puikkoihin saadaksesi ohjeen mukaisen    

tiheyden. 

 

MALLINEULEET 

Sileä neule: Neulo op:n krs:illa o ja np:n krs:illa n, suljettuna neuleena koko ajan o. 

Joustinneule: *1o, 1n*, toista *–* ja neulo muilla krs:illa s:t siten, miltä ne näyttävät.  

Kohoneule: Silmukkamäärä on jaollinen 8:llä. Toista 8 s:n mallikertaa ja kerroksia 1–12. 

Neulo kaikki parittomat krs:t Antrazitilla (valkoisella) ja kaikki parilliset krs:t Indian night 

colorilla (sage colorilla). Neulo ruutupiirroksen mukaan 

1 s neulomatta: nosta 1 s takautta neulomatta ja jätä samalla kerältä tuleva lanka työn taakse 

 
TYÖOHJE  

Seuraa samalla perussukan ohjetta.  

Luo 64(72) s värillä 1 ja jaa ne 4 puikolle 16(18) s kullekin. Neulo suljettuna neuleena 3 cm joustinta. 

Varsi: Neulo kohoneuletta aloittaen värillä 1, mutta jatka joka 2. krs värillä 2 ja joka 2. krs värillä 1. Kun työn korkeus on 

17 cm ja viimeisenä on kohoneuleen 4. krs, aloita 1. + 4. puikkojen 32(36) s:lla sileä neule ja jatka 2. ja 3. puikkojen 

32(36) s:lla kohoneuletta. Neulo näin 4 krs. 

Kantapää: Neulo perusohjeen mukaan värillä 1 bumerangikantapää 1. ja 4. puikkojen s:illa. 

Jalkaterä: Jatka kaikilla s:illa raidoitettua jalkaterää niin, että jatkat rintapuolen eli 2. ja 3. puikkojen s:illa kohoneuletta ja 

jalkapohjan s:illa sileää neuletta. Neulo jalkaterä 22(24) cm pitkäksi, mittaa kantapään takareunasta alkaen. 

Kärkikavennus: Neulo kaikilla s:illa sileää neuletta värillä 1 ja tee nauhakavennus perussukan ohjeen mukaan. 

Neulo toinen sukka samoin. 

 

Ruutupiirros  

 

Ruutupiirroksessa  

= 1 oikea s 

= 1 nurja s 

= nosta 1 s neulomatta 
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