KAL, kynsikkäät/sormikkaat kevääseen
Malli: Noon knit/ Outi Markkanen
Voit neuloa sormikkaat tai kynsikkäät. Koko on naisen, kämmenen
ympärys rystysten kohdalta n. 17-18 cm.
Tarvitset 2 kerää Regia 6-fädig luonnonvalkoista (01992) (75% villa,
25% polyamidi, 50 g = 125m),
sukkapuikot 3 tai 3,5 käsialan mukaan sekä tarvittaessa apupuikko
silmukan siirtoja varten.
Tiheys on 22 s =10 cm sileää oikeaa neulottuna.
Neulo molempia käsineitä samanaikaisesti.

Päivä 1
Luo 64 s (16+16+16+16 s). Neulo 6 krs ruutupiirroksen mukaan. Ruutupiirroksessa on yhden puikon
silmukat. Neulo kaikki puikot samoin.

oikea s
nurja s
ylivetokavennus, nosta s neulomatta, neulo seuraava s o, nosta neulomaton neulotun yli.
neulo 2o yhteen
Päivä 2
Neulo 4 krs ruutupiirroksen mukaan. Neulo kaikki puikot samoin.

oikea s
nurja s
ota s apupuikolle työn taakse, neulo 1o, neulo apupuikon s oikein TAI neulo puikon 2.s työn edestä oikein,
neulo puikon 1. s oikein
ota s apupuikolle työn taakse, neulo 1o kiertäen, neulo apupuikon s nurin TAI käännä puikon 2.s valmiiksi
kierteelle, neulo puikon 2.s työn edestä oikein, neulo puikon 1. s nurin
ota s apupuikolle työn eteen, neulo 1n, neulo apupuikon s oikein kiertäen TAI neulo puikon 2.s työn takaa
nurin, neulo puikon 1. s oikein kiertäen

Päivä 3
Toista kerrokset 1-2 yhteensä 5 x.

nurja s
oikea s kiertäen, neulo s takareunast
Päivä 4
Neulo 11 krs ruutupiirrosten mukaan. Puikkojen vaihtumiskohdat on rajattu 1. kerroksella valkoisella ja harmaalla.
HUOM! Jätä kerroksella 8 puikon IV viimeinen s neulomatta. Kerroksella 9 puikkojen vaihtumiskohdissa puikkojen
viimeiset ja ensimmäiset s:t vaihtavat paikkaa. (Siirrä puikon IV viimeinen s puikolle I. Neulo puikon I ensimmäinen s
oikein siirretyn s:n takaa puikolle IV ja neulo puikolta IV siirretty s puikolla I kiertäen o. Neulo vastaavasti muidenkin
puikkojen vaihtumiskohdissa).

oikea s
nurja s
ota s apupuikolle työn taakse, neulo 1o kiertäen (neulo takareunasta), neulo apupuikon s oikein TAI käännä
puikon 2.s valmiiksi kierteelle, neulo puikon 2.s työn edestä oikein, neulo puikon 1. s oikein
ota s apupuikolle työn eteen, neulo 1o, neulo apupuikon s oikein kiertäen TAI neulo puikon 2.s työn takaa
oikein, neulo puikon 1. s oikein kiertäen
ota s apupuikolle työn taakse, neulo 1o kiertäen, neulo apupuikon s nurin TAI käännä puikon 2.s valmiiksi
kierteelle, neulo puikon 2.s työn edestä oikein, neulo puikon 1. s nurin
ota s apupuikolle työn eteen, neulo 1n, neulo apupuikon s oikein kiertäen TAI neulo puikon 2.s työn takaa
nurin, neulo puikon 1. s oikein kiertäen
oikea s kiertäen, neulo s takareunasta
Päivä 5
Neulo puikoilla I ja II ruutupiirroksen mukaan 10 krs

Oikea sormikas
Neulo puikolla III. Neulo sileää oikeaa puikolla IV

Vasen sormikas
Neulo puikolla IV. Neulo sileää oikeaa puikolla III

oikea s
nurja s
ota s apupuikolle työn taakse, neulo 1o kiertäen (neulo takareunasta), neulo apupuikon s oikein TAI neulo
puikon 2.s työn edestä oikein kiertäen, neulo puikon 1. s oikein
ota s apupuikolle työn eteen, neulo 1o, neulo apupuikon s oikein kiertäen TAI neulo puikon 2.s työn takaa
oikein, neulo puikon 1. s oikein kiertäen
ota s apupuikolle työn taakse, neulo 1o kiertäen, neulo apupuikon s nurin TAI käännä puikon 2.s valmiiksi
kierteelle, neulo puikon 2.s työn edestä oikein, neulo puikon 1. s nurin
ota s apupuikolle työn eteen, neulo 1n, neulo apupuikon s oikein kiertäen TAI neulo puikon 2.s työn takaa
nurin, neulo puikon 1. s oikein kiertäen
oikea s kiertäen, neulo s takareunasta
tee langankierto kiertäen silmukka vastapäivään
tee langankierto kiertäen silmukka myötäpäivään
Päivä 6
Neulo 12 krs ruutupiirroksen mukaan puikoilla I ja II.

Aloita peukalokiilat ruutupiirrosten mukaan.
Oikea sormikas
Neulo puikolla III. Neulo sileää puikolla IV

Vasen sormikas
Neulo puikolla IV. Neulo sileää puikolla III

oikea s
nurja s
ota s apupuikolle työn taakse, neulo 1o kiertäen (neulo takareunasta), neulo apupuikon s oikein TAI neulo
puikon 2.s työn edestä oikein kiertäen, neulo puikon 1. s oikein
ota s apupuikolle työn eteen, neulo 1o, neulo apupuikon s oikein kiertäen TAI neulo puikon 2.s työn takaa
oikein, neulo puikon 1. s oikein kiertäen
ota s apupuikolle työn taakse, neulo 1o kiertäen, neulo apupuikon s nurin TAI käännä puikon 2.s valmiiksi
kierteelle, neulo puikon 2.s työn edestä oikein, neulo puikon 1. s nurin
ota s apupuikolle työn eteen, neulo 1n, neulo apupuikon s oikein kiertäen TAI neulo puikon 2.s työn takaa
nurin, neulo puikon 1. s oikein kiertäen
oikea s kiertäen, neulo s takareunasta
tee langankierto kiertäen silmukka vastapäivään
tee langankierto kiertäen silmukka myötäpäivään

Päivä 7
Oikea sormikas.
Neulo sileää puikoilla I ja II. Tee peukaloaukko puikolle III:
Neulo 1 o. Ota seuraavat 14 s apulangalle. Luo puikolle 6 s, neulo 9 o. Neulo sileää puikolla IV.
Vasen sormikas.
Neulo sileää puikoilla I, II Ja III. Tee peukaloaukko puikolle IV:
Neulo 9 o. Ota seuraavat 14 s apulangalle. Luo puikolle 6 s, neulo 1 o.
Neulo kaikilla puikoilla 3 krs sileää oikeaa. Tee peukaloaukon kavennukset ruutupiirrosten mukaan.

Oikea sormikas

Vasen sormikas

oikea s
ylivetokavennus, nosta s neulomatta, neulo seuraava s o, nosta neulomaton neulotun yli.
neulo 2o yhteen

Neulo kaikilla puikoilla 3 krs sileää oikeaa tai kunnes sormikas ulottuu pikkusormen juureen.
Päivä 8
Pikkusormi
Tarvitset sormien neulomisessa 4 puikkoa. Ota apupuikko, jolle siirrät odottamaan jääneet silmukat tai siirrä
ne apulangalle.
Sormikaat:
Oikea sormikas. Ota työhön I puikon alusta 6 s luo 3 uutta s, IV puikon lopusta 6 s. =5+5+5 s
Neulo sileää oikeaa kynnen alareunaan saakka. Kavenna jokaisen puikon lopusta 1 s neuloen 2 o yhteen.
4+4+4 s
Neulo 2 krs. Kavenna jokaisen puikon lopussa 2 o yhteen joka krs, kunnes jäljellä on 1 s puikollaan.
Katkaise lanka, pujota silmukoiden läpi ja kiristä.
Vasen sormikas. Ota työhön II puikon lopusta 6 s, III puikon alusta 6 s, luo 3 uutta s. =5+5+5 s
Neulo sileää oikeaa kynnen alareunaan saakka. Kavenna jokaisen puikon lopusta 1 s neuloen 2 o yhteen.
4+4+4 s
Neulo 2 krs. Kavenna jokaisen puikon lopussa 2 o yhteen joka krs, kunnes jäljellä on 1 s puikollaan.
Katkaise lanka, pujota silmukoiden läpi ja kiristä.
Kynsikkäät:
Neulo sileää oikeaa haluttu sormen korkeus. Päätä s:t neuloen ne nurin.
Päivä 9
Poimi pikkusormen juuresta (luotujen 3 s:n kohdalta) 3 s. Neulo kaikilla silmukoilla 2 krs.
Nimetön
Sormikaat:
Ota pikkusormen juuresta poimitut 3 s, kämmenen päällispuolelta 6 s, luo 3 s, kämmenen puolelta 5 s.
=6+6+5 s.
Neulo sileää oikeaa kynnen alareunaan saakka. Kavenna jokaisen puikon lopusta 1 s neuloen 2 o yhteen.
5+5+4 s
Neulo 2 krs. Kavenna jokaisen puikon lopussa 2 o yhteen joka krs, kunnes jäljellä on 1 s puikollaan.
Katkaise lanka, pujota silmukoiden läpi ja kiristä.
Kynsikkäät:
Neulo sileää oikeaa haluttu sormen korkeus. Päätä s:t neuloen ne nurin.

Päivä 10
Keskisormi
Sormikaat:
Poimi nimettömän juuresta (luotujen 3 s:n kohdalta) 3 s, kämmenen päällispuolelta 5 s, luo 3 s, kämmenen
puolelta 6s. =6+6+5 s.
Neulo sileää oikeaa kynnen alareunaan saakka. Kavenna jokaisen puikon lopusta 1 s neuloen 2 o yhteen.
5+5+4 s
Neulo 2 krs. Kavenna jokaisen puikon lopussa 2 o yhteen joka krs, kunnes jäljellä on 1 s puikollaan.
Katkaise lanka, pujota silmukoiden läpi ja kiristä.
Kynsikkäät:
Neulo sileää oikeaa haluttu sormen korkeus. Päätä s:t neuloen ne nurin.
Päivä 11
Etusormi
Sormikaat:
Poimi keskisormen juuresta (luotujen 3 s:n kohdalta) 3 s, kämmenen päällispuolelta 7 s, kämmenen
puolelta 7s. =6+6+5 s.
Neulo sileää oikeaa kynnen alareunaan saakka. Kavenna jokaisen puikon lopusta 1 s neuloen 2 o yhteen.
5+5+4 s
Neulo 2 krs. Kavenna jokaisen puikon lopussa 2 o yhteen joka krs, kunnes jäljellä on 1 s puikollaan.
Katkaise lanka, pujota silmukoiden läpi ja kiristä.
Kynsikkäät:
Neulo sileää oikeaa haluttu sormen korkeus. Päätä s:t neuloen ne nurin.
Päivä 12
Peukalo
Sormikaat:
Ota apulangalla olevat s:t puikoille. = 7+7 s. Poimi peukaloaukon yläpuolelta puikolle neuloen 6 s. Ota
kulmasta lankalenkki puikolle kiertäen ja neulo se seuraavan puikon 1. silmukan kanssa yhteen. Neulo
seuraavalta puikolta 6 s, ota kulmasta lankalenkki puikolle kiertäen ja neulo se viimeisen silmukan kanssa
yhteen =7+7+6 s.
Neulo sileää oikeaa kynnen alareunaan saakka. Kavenna jokaisen puikon lopusta 1 s neuloen 2 o yhteen.
6+6+5 s
Neulo 2 krs. Kavenna jokaisen puikon lopussa 2 o yhteen joka krs, kunnes jäljellä on 1 s puikollaan.
Katkaise lanka, pujota silmukoiden läpi ja kiristä.
Kynsikkäät:
Neulo sileää oikeaa haluttu sormen korkeus. Päätä s:t neuloen ne nurin.
Päättele langat
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