
Lana Mia Uni  

Raitasukat 

 

Koko: 40/41  

Lanka: Gedifra Lana Mia Uni (80 % villaa, 20 % 

polyamidia, 100 g = 390 m) -lankaa 100 g valkoista 

(00901) ja  

50 g mintunvihreää (00913) sekä tummanharmaata 

(00903).  

Prym sukkapuikot: 2,5-3 mm tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 30 s ja 42 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Sileä neule: neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein ja 

neulo tasona oikealla oikein, nurjalla nurin.  

 

 

 

Tee näin: Luo mintunvihreällä langalla 64 s, jaa s:t 4:lle sukkapuikolle, 16 s kullekin. Neulo suljettuna 

neuleena joustinneuletta 4 krs mintunvihreällä, 4 krs tummanharmaalla, 4 krs valkoisella ja 4 krs 

tummanharmaalla. Aloita sileä neule valkoisella langalla. Kun varren pituus on 17 cm, neulo 

kantapäätä varten I ja IV puikkojen s:t erivärisellä langalla. Neulo nämä s:t uudelleen valkoisella langalla 

ja jatka sileää neuletta jalkaosaa varten 22 cm.  

Tee sitten kärkikavennukset. Raidoita kärki näin: *Neulo 4 krs mintunvihreällä, 4 krs 

tummanharmaalla, 4 krs valkoisella, 4 krs tummanharmaalla*, toista *-* tarpeen mukaan. 

Neulo I ja III puikkojen lopussa 2 s o yhteen sekä 1 s o, ja neulo II ja IV puikkojen alussa 1 s o, tee 

ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli). Toista 

kavennukset 3 krs:n kuluttua kerran, sitten joka 3. krs 2 kertaa, joka 2. krs 3 kertaa ja tee sen jälkeen 

kavennuksia joka krs kunnes työssä on jäljellä 8 s. Katkaise lanka, vedä se kaksinkertaisena s:iden läpi, 

kiristä ja päätä hyvin.  

 

Pura sitten kantapään erivärinen lanka pois työstä ja poimi aukosta 64 s, jaa s:t 4:lle sukkapuikolle. 

Neulo suljettuna neuleena kantapää. Tee samalla ensin 4 krs:n raidat kuten jousteeseen ja tee loput 

kantapäästä mintunvihreällä langalla. 1.krs: neulo koko krs oikein ja laita samalla merkit molempiin 

sivuihin. 2.krs: *neulo 1 o, tee ylivetokavennus, neulo oikein kunnes ennen seuraavaa sivumerkkiä on 

jäljellä 3 s, neulo 2 o yhteen ja 1 o*, toista *-* vielä kerran. Toista 1.-2. krs:ia kunnes joka puikolla on 

jäljellä 4 s. Jaa s:t kahdelle puikolle ja ompele ne silmukoimalla yhteen. Tee toinen sukka samoin. 
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