
 

R0294 Regia 4 A + B Kämmekkäät ja joogasukat                                                                  
 

 

helppo 

 

Koko: Kämmekkäiden ympärys noin 18–20 (21–23) cm 

 ja joogasukat 36–39  

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

A 2 kerää slate color (04389)  

B 2 kerää slate color (04389) 

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: 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: Ruutupiirroksen mukaan, toista 6 s:n mallikertaa ja kerroksia 1–6. 

 

TYÖOHJE  

A Kämmekkäät: 

Neulo ylhäältä alaspäin. Luo 56(62) s ja jaa ne 4 puikolle 14 s kullekin (14 s 1. puikolle ja muille 16 s). Neulo suljettuna 

neuleena joustinta 6(7) cm. 

Varsi: Neulo sileää neuletta. Kun työn korkeus on24(26) cm, aloita peukalokiila. 

Peukalokiila: Lisää 1. puikolle 1 s (nosta s:iden välinen poikkilanka vas. puikolle ja neulo se kiertäen) ennen 1. silmukkaa ja 

1 s 2. s:n jälkeen ja näin kiilassa on 4 s. Jatka sileää neuletta 3 krs ja lisää jo lisättyjen s:iden ulkopuolella eli kiilan molemmin 

puolin 1 s ja kiilassa on 6 s. Jatka vastaavalla tavalla lisäten kiilaan joka 3. krs:lla 2 s, kunnes kiilassa on 16(18) s ja koko 

työssä 70(78) s. Neulo 3 krs ja tee sitten peukalon aukko niin, että neulot 1. puikon 16(18) s ja siirrä ne odottamaan, 

neulo muut 54(60) s sileää sekä lisää krs:n lopussa 4 uutta s 1. puikolle = 58(64) s. Neulo sileää neuletta 2(2,5) cm ja 

joustinta 1,5 cm. Päätä kaikki s:t. 

Peukalo: Poimi odottavat 16(18) s puikoille ja luoduista silmukkapohjista 4 s = 20(22) s. Neulo suljettuna neuleena sileää 

3(5) krs, sitten joustinta 6 krs ja päätä kaikki s:t. 

Neulo toinen kämmekäs samoin.  

 

B Joogasukat: 

Luo 60 s ja jaa ne 4 puikolle 15 s kullekin. Neulo suljettuna neuleena joustinta 6 cm. Jatka suljettuna 

neuleena kohoneuletta. Kun kohoneuleen korkeus 20 cm, päätä 1. ja 4. puikon 30 s kantapään 

aukoksi. Luo seuraavalla krs:lla uudet 30 s päätettyjen tilalle. Neulo kohoneuletta vielä 9 cm ja päätä 

s:t. 

Neulo toinen sukka samoin. 
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