
Perfect Basic 

Pojan sukat 

Koko: 36-37 
Lanka: Perfect Basic sininen(6), vaalean harmaa (8), 75% villa, 
25% polyamidi, 150 g = 375m  
Langan menekki: mallisukissa sinistä 54 g, harmaata 37 g 
Prym puikot: sukkapuikot nro 4 ja 3,5 tai käsialan mukaan 
Mallineuleet: 2 o, 1 n – joustinta, kirjoneuletta ruutupiirroksen 
mukaan, sekä sileää oikeaa raidoittaen  
Tiheys: 22 s = 10 cm sileää oikeaa                                             
Malli: Noon knit, Outi Markkanen 
 

 Varsi, oikea sukka 
Luo 48 s (12 s puikollaan) sukkapuikoille ja neulo 2 o, 1 n – joustinta10 krs. Neulo kirjoneuletta 
ruutupiirroksen mukaan 30 krs. Neulo 3 krs sinisellä, kavenna 1. krs:n aikana 1 s jokaisen puikon lopusta. 
(11 s puikollaan). Neulo 3 krs harmaalla ja vielä 1 krs sinisellä. 

Kantapään kohdalla silmukat neulotaan apulangalle ja kantapää neulotaan viimeiseksi. 
Neulo puikot I ja II erivärisellä apulangalla. Jatka neulomista sinisellä langalla 2 krs. Jatka raidoittaen 
vuorotellen 3 krs:n raitoja harmaalla ja sinisellä kunnes olet neulonut kantapään merkkilangasta 12 cm.  
Kärkikavennus 
Neulo I  ja III puikon alussa 1 o, tee ylivetokavennus , neulo II ja IV puikon lopussa kun jäljellä on 3 s, 2 o 
yhteen, 1 o. Neulo 3 välikerrosta. 
*Neulo kavennukset, neulo 1 välikerros*, toista *-* vielä 2 x.  
Toista kavennukset joka krs, kunnes jäljellä on 2 s puikollaan.  
Katkaise lanka, siirrä s:t kahdelle puikolle, puikkojen II ja III s:t samalle puikolle ja puikkojen IV ja I s:t 
samalle puikolle. Silmukoi kärki kiinni. 
Kantapään neulominen 
Poimi apulangan molemmin puolin 11 s puikolleen.  (Poimi molemmista kulmista 1 s ja neulo ne 1. 
kerroksella viereisten s:n kanssa o yhteen). Neulo 1 krs sinisellä ja neulo vielä sinisellä puikot I ja II. 
(Kaikilla puikoilla 3 krs sinistä). Jatka raidoitusta. 
Neulo (harmaalla) I ja III puikolla  6 o, neulo 2 o yhteen, 3 o. Neulo II ja IV puikolla 3 o, tee ylivetokavennus, 
neulo 6 o. Neulo 1 välikerros. 
Neulo I ja III puikolla 5 o, neulo 2 o yhteen, 3 o. Neulo II ja IV puikolla 3 o, tee ylivetokavennus, neulo 5 o. 
Neulo 1 välikerros. 
Neulo I ja III puikolla  4 o, neulo 2 o yhteen, 3 o. Neulo II ja IV puikolla 3 o, tee ylivetokavennus, neulo 4 o. 
Neulo 1 välikerros. Toista kavennuksia edellisen tapaan kunnes jäljellä on 4 s puikollaan. 
Katkaise lanka, siirrä s:t kahdelle puikolle, puikkojen I ja II s:t samalle puikolle ja puikkojen III ja IV s:t 
samalle puikolle. Silmukoi pohja kiinni. 
 

Neulo toinen sukka samoin. Päättele langat.  

 

Ruutupiirros 
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Perfect Basic 

Pojkstrumpor 

 

Storlek: 36-37 

Garn: Perfect Basic blått (6) och ljusgrått (8) (75 % ull, 25 % 

polyamid, 150 g = 375 m). 

Garnåtgång: för modellstrumporna 54 g blått och 37 g grått 

Prym stickor: strumpstickor nr 4 och 3½ eller enligt handlag 

Sticksätt: Resår: * 2 rm, 1 am*, upprepa *-*. 

Slätstickning: Diagonalmönster enl diagrammet samt i ränder 

Stickfasthet: 22 m slätstickning = 10 cm 

Design: Noon knit, Outi Markkanen 

 

Skaftet 

Lägg på strumpstickorna upp 48 m = 12 m på var sticka och sticka 10 v resår. Fortsätt i slätstickade 

diagonalränder enl diagrammet i 30 v. Sticka 3 v med blått och minska på 1:a v 1 m i slutet av varje sticka = 

11 m per sticka. Sticka 3 v med grått och 1 v med blått. 

För hälen, som stickas till sist, stickas m nu över på en hjälptråd. 

Sticka m på sticka I och II med ett garn i avvikande färg samt därefter med arbetets garn 2 v med blått och 

sedan växelvis 3 v med grått och 3 v med blått tills foten mäter 12 cm från hälens markeringstråd mätt. 

Tåhoptagning 

Sticka i början av sticka I och III 1 rm, 1 öhpt (= lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den 

stickade), samt i slutet av sticka II och IV då det återstår 3 m på stickan 2 rm ihop, 1 rm. Sticka 3 mellanv. 

*Upprepa hoptagningarna och sticka 1 mellanv*, upprepa *-* ytterligare 2 gånger. Upprepa hoptagningarna 

därefter varje v tills det återstår 2 m på varje sticka. 

Ta av garnet, flytta m över på två stickor, m från sticka II och III på samma sticka och från IV och I på en 

annan sticka. Sy ihop tån med maskstygn. 

Hälen 

Dra ur hjälptråden och plocka upp 11 m från vardera kanten (plocka dessutom upp 1 m i vartdera hörnet 

och sticka på 1:a v dessa m ihop med följande m). Sticka 2 v med blått + m på st I och II med blått = 3 v 

med blått på alla stickor. Fortsätt i ränder samt sticka hoptagningarna såhär: Sticka (med grått) med m på 

sticka I och III 6 rm, 2 rm ihop, 3 rm samt på sticka II och IV 3 rm, 1 öhpt, 6 rm. Sticka 1 mellanv. 

Sticka med m på sticka I och III 5 rm, 2 rm ihop, 3 rm samt på sticka II och IV 3 rm, 1 öhpt, 5 rm. Sticka 1 

mellanv. 

Sticka med m på sticka I och III 4 rm, 2 rm ihop, 3 rm samt på sticka II och IV 3 rm, 1 öhpt, 4 rm. Sticka 1 

mellan v. 

Fortsätt med hoptagningarna på detta sätt tills det återstår 4 m på var sticka. 

Ta av garnet, flytta m över på två stickor, m från sticka I och II på samma sticka och från III och IV på en 

annan sticka. Sy ihop med maskstygn. 

Sticka den andra strumpan på samma sätt. 

            Diagram 
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