
R0284 Regia 4 A + B Lapsen sukat                                                                      

 

 

 helppo 

Koko: 24/25 (30/31) 34/35  

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

100 g = 420 m,  

1 kerä väriä pfau color (07205) = väri 1  

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

1 kerä väriä aqua fresh (06614) = väri 2  

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

1 kerä väriä exotic color (03726) = väri 1  

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

1 kerä väriä pink lady (06618) = väri 2  

Puikot Prym: 2,5 mm 2 sarjaa 

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. 

 

TYÖOHJE  

Aloita molemmat sukat langan samasta mallikerran kohdasta. 

Seuraa samalla perussukan ohjetta.  

Rullareunus: Luo 1. rullareunaa varten 48(52)56 s värillä 1 ja jaa ne 4 puikolle 12(13)14 s kullekin. 

Neulo suljettuna neuleena 4 cm sileää neuletta. 

Neulo samoin värillä 2 paitsi neulo vain 3 cm. 

Aseta 2. rulla 1. rullan päälle niin, että kerrosten rajakohdat ovat samoilla kohdilla. Neulo värillä 1 

sileää neuletta niin, että neulot kummastakin rullasta 1. s:t yhteen, sitten kummastakin rullasta 2. s:t 

yhteen jne koko krs:n ajan = 48(52)56 s. 

Varsi: Neulo sileää neuletta työn korkeudeksi 7(8)9 cm ja aloita kantapää ja jätä 2. ja 3. puikkojen 

24(26)28 s odottamaan. 

Kantapää: Neulo sukan perusohjeen mukaan bumerangikantapää 1. ja 4. puikkojen 24(26)28 s:lla. 

Jalkaterä: Jatka kaikilla s:illa sileää neuletta jalkateräksi. Neulo jalkaterä 14(15,5)18 cm pitkäksi, mittaa 

kantapään takareunasta alkaen. 

Kärkikavennus: Neulo nauhakavennus perussukan ohjeen mukaan. 

Neulo toinen sukka samoin. 
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