Perfect Premium
Jussi, miesten kirjoneulesukat
Koko: 42
Lanka: Perfect Premium vaalean ruskea(6), farkun sininen(9)
(75% villa, 25% polyamidi, 150 g = 375m)
Langan menekki: mallisukissa ruskea n. 90 g, sininen n.50 g
Prym puikot: sukkapuikot 3 ja 3,5 tai käsialan mukaan
Mallineuleet: Varsi 1 o, 1 n joustinneuletta, teräosa
yhdistettynä kirjo- ja pintaneuletta ruutupiirroksen mukaan.
Tiheys: 28 s = 10 cm
Malli: Noon Knit, Outi Markkanen

Varsi
Luo ruskealla 72 s (18 s puikollaan). Neulo 2 o, 2 n –
joustinneuletta 5 cm. Neulo 1 krs sileää ruskealla. Aloita kirjoneule ruutupiirroksen mukaan. Kun varren korkeus
on 17 cm, siirrä I puikon 3 viimeistä s puikolle II ja IV puikon 3 ensimmäistä s puikolle III. Aloita kantalapun
neulominen puikoilla I ja II. Puikot III ja IV jätetään odottamaan. Katkaise sininen lanka.
Kantalappu, 30 s vahvistettua neulosta, ruskealla
Siirrä kantalapun s:t samalle puikolle. Neulo 1 krs oikeaa.
1.krs (np) Neulo nurjaa
2.krs (op) *Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o*, toista *-* krs loppuun
Toista kerroksia 1-2 yhteensä 30 krs (viimeinen krs on neulottu oikealta)
Kantapohja
Neulo nurjaa kunnes puikolla on jäljellä 11 s, neulo 2 n yhteen. Käänny.
Neulo vahvistettua neulosta työn oikealta puolelta, kunnes puikolla on jäljellä 11 s, tee ylivetokavennus, käänny.
Neulo nurjaa kunnes puikolla on jäljellä 10 s, neulo 2 n yhteen. Käänny.
Neulo vahvistettua neulosta työn oikealta puolelta, kunnes puikolla on jäljellä 10 s, tee ylivetokavennus, käänny.
Toista edellisen tapaan kaventaen s:ta, kunnes jäljellä on 10 s ja viimeisin krs on neulottu o puolelta.
Jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle. Puikkojen numerointi alkaa nyt kantapohjasta lukien.
Silmukoiden poimiminen kantalapusta,
Poimi puikolle I siinä olevien 5 s:n jatkoksi kantalapun reunasta 12 s vuorotellen ruskealla ja sinisellä langalla ja
vielä 3 s ruskealla langalla. Neulo puikolta II 3 ensimmäistä s puikolle I jatkaen kirjoneuletta.
Jatka puikoilla II ja III kirjoneuletta ruutupiirroksen mukaan, siirrä puikon III viimeistä s puikolle IV. Poimi puikolle
IV kantalapun toisesta reunasta 3 s ruskealla ja 12 s vuorotellen ruskealla ja sinisellä langalla, neulo vielä
kantalapun 5 s. = 23 + 18 + 18 + 23 s
Jatka puikoilla I ja IV neuloen ulkoreunimmaisilla 6 s:lla ruutupiirroksen mukaan ja keskimmäisillä tiplutusta
(neulo ruskeat s:t sinisellä ja siniset s:t ruskealla).
Kun olet neulonut 3 krs, aloita kiilakavennukset.
Kiilaosa
Kun puikolla I on 8 s jäljellä, neulo 2 o yhteen. Neulo puikot II ja III ruutupiirroksen mukaan. Neulo puikolla IV 6 s,
tee ylivetokavennus. Neulo 2 välikerrosta. Toista kavennuksia joka 3.krs kunnes puikoilla on 18 s.
Kun pohjan pituus on kantapäästä mitattuna 22 cm, aloita kärkikavennukset.
Kärkikavennukset neulotaan ruskealla
Neulo 1. ja 3. puikon s:t oikein kunnes jäljellä on 3 s, neulo 2 s o yhteen 1 o.
Neulo 2. ja 4. puikon alussa 1 o, tee ylivetokavennus ja neulo loput s:t o. Neulo 1 välikerros.
Tee kavennuskerros, neulo 1 välikerros. Jatka kavennuksia joka 2. krs kunnes puikoilla on jäljellä yhteensä 10 s.
Jatka kavennuksia joka krs, kunnes puikolla on jäljellä 5 s. 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 kärki kiinni.
Päätä langat.
Neulo toinen sukka samoin, mutta neulo kantapää puikoille III ja IV. Näin kerroksen aloituskohta jää jalan
sisäpuolelle molemmissa sukissa.

Ruutupiirros 1

Ruutupiiros 2

vaaleanruskea o s
vaaleanruskea n s
sininen o s

Perfect Premium
Mönsterstickade herrstrumpor
Storlek: 42
Garn: Perfect Premium grått (10), jeansblått (9)
(75 % ull, 25 % polyamid, 150 g = 375 m)
Garnåtgång: för modellstrumporna ca 90 g grått och 50 g blått
Prym stickor: strumpstickor nr 3 och 3½ eller enligt handlag
Sticksätt: Resår: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.
Kombinerat jaquard- och ytmönster: Sticka enl diagrammen.
Stickfasthet: 28 m = 10 cm.
Design: Noon Knit, Outi Markkanen
Skaftet
Lägg med grått upp 72 m (18 m på var sticka) och sticka 5 cm resår. Sticka 1 v slätstickning med grått och
därefter mönster enl diagram 1. När skaftet mäter 17 cm, flytta de 3 sista m från sticka I över på sticka II och
de 3 första m på sticka IV över på sticka III. Hällappen påbörjas med m på sticka I och II. Maskorna på sticka III
och IV vilar. Ta av den blå tråden.
Hällapp, grått förstärkt sticksätt med 30 m
Lägg alla m för hällappen på samma sticka. Sticka 1 rätt v.
Varv 1 (avigan): Sticka avigt.
Varv 2 (rätan): *lyft 1 m ostickasd, 1 rm*, upprepa *-* v ut.
Upprepa v 1 och 2 tills hällappen har 30 v (sista v från rätan).
Hälens botten
Sticka avigt tills det återstår 11 m på stickan, sticka 2 am ihop. Vänd.
Fortsätt i förstärkt sticksätt tills det återstår 11 m på stickan, gör 1 överdragshoptagning (öhpt), vänd.
Sticka avigt tills det återstår 10 m, sticka 2 am ihop, vänd.
Sticka förstärkt sticksätt tills det återstår 10 m på stickan, gör 1 öhpt, vänd.
Fortsätt med hoptagningarna på detta sätt tills endast de 10 mittersta m återstår och det sista v har stickats från
rätan.
Fördela m på två stickor. Stickornas numrering börjar nu under foten.
Upplockning av m från hällappen

Plocka efter de 5 m på sticka I med arbetets garn upp 12 m utmed hällappens kant växelvis med grått och blått
garn och ytterligare 3 m med grått. Sticka från sticka II de 3 första m över på sticka I och fortsätt att sticka dem
i mönster. Fortsätt i mönsterstickning med m på sticka II och III och flytta de 3 sista m på sticka III över på sticka
IV. Plocka på sticka IV utmed hällappens andra kant upp 3 m med grått och 12 m växelvis med blått och grått
och sticka de återstående 5 m under foten = 23 +18 + 18 + 23 m.
Sticka med m på stickorna I och IV mönster enl diagram 1 med de 6 första m på sticka IV och de 6 sista m på
sticka I samt med de övriga m mönster enl. diagram 2.
Sticka 3 v och påbörja därefter hoptagningarna för vristens kilar.

Kilhoptagningar
När det på sticka I återstår 8 m, sticka 2 rm ihop + 6 m mönster. Sticka mönster med m på sticka II och III och
på sticka IV 6 m mönster, 1 öhpt och de övriga m lika som hittills. Sticka 2 mellan v. Upprepa hoptagningarna
vart 3:e v tills det på samtliga stickor återstår 18 m.
När foten mäter 22 cm från hälen mätt, påbörja hoptagningarna för tån.
Tåhoptagningarna stickas med grått
Sticka slätstickning och i slutet av sticka I och III 2 rm ihop, 1 rm och i början av sticka II och IV 1 rm, 1 öhpt.
Sticka 1 mellan v. Upprepa hoptagningarna vartannat v tills det återstår 10 m på varje sticka. Upprepa
hoptagningarna därefter varje v tills det återstår 5 m på varje sticka. Ta av garnet, ta m från sticka I och II på
samma sticka samt III och IV på en annan sticka. Sy ihop m med maskstygn. Fäst alla trådar.
Sticka andra strumpan på samma sätt, men hälen med m på sticka III och IV. På detta sätt blir början av v på
fotens insida på vardera strumpan.
Diagram 1

Diagram 2

grå rät maska
grå avig maska
jeansblå maska
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