Sompion kirjaston hillasukat (Liisa Kuittinen)
Koko: 38–39
Lanka: Novitan 7 Veljestä -lankaa väreissä luonnonvalkoinen (010), auringonkukka (268) ja
appelsiini (278).
Puikot: 3,5 mm sukkapuikot tai käsialan mukaan.
Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena *1 o, 1 n*, toista *–*.
Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena kaikki s:t oikein.
Mallikuvioiden 1 ja 2 neulemerkit: valkoinen ruutu = neulo s oikein luonnonvalkoisella,
keltainen ruutu = neulo s oikein auringonkukalla, oranssi ruutu = neulo s oikein
appelsiinilla, musta ruutu = kavenna 1 s

Varsi:
Luo auringonkukkalangalla 56 s ja jaa s:t neljälle puikolle, 14 s kullekin. Kerroksen
vaihtumiskohta on 1. ja 4. puikon välissä. Varsi neulotaan suljettuna neuleena.
Neulo auringonkukalla joustinneuletta 4 cm. Neulo 1 krs oikein. Aloita sitten kirjoneule.
Neulo mallikuvio 1:n kerrokset 1–19. Toista joka kerroksella 14 s:n mallikerta 4 kertaa.
Neulo auringonkukalla 1 krs oikein ja luonnonvalkoisella 2 krs oikein. Neulo sitten
mallikuvio 2:n kerrokset 1–12. Kavenna mallikuvion mukaisesti 1 s 6. krs:n alussa ja
lopussa sekä 12. krs:n alussa ja lopussa. Kuvion päättyessä puikoilla on yhteensä 52 s.
Neulo luonnonvalkoisella 2 krs oikein ja kavenna toisella kerroksella jokaiselta puikolta 1 s
= 48 s. Jaa s:t tasaisesti niin, että jokaisella puikolla on 12 s. Neulo auringonkukalla
joustinneuletta 2 cm.

Kantapää:
Aloita kantapää. Siirrä 1. puikon s:t 4. puikolle = 24 s. Jätä muut s:t odottamaan.
Kantapää neulotaan appelsiinin värisellä langalla vahvennettuna neuleena. Neulo 1. ja 4.
puikon silmukoilla edestakaisin seuraavasti:
1. krs (nurja puoli): Nosta 1 s neulomatta ja neulo loput 23 s:aa nurin. Käänny.
2. krs (oikea puoli): *Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o*, toista *–* koko krs:n ajan. Käänny.
Toista näitä kahta kerrosta yhteensä 12 kertaa (= 24 krs).
Tee kantapään kavennukset. Jatka samaa vahvennettua neuletta. Neulo työn oikeasta
reunasta, kunnes toisessa reunassa on jäljellä 9 s. Tee ylivetokavennus ja käännä työ.
Nosta ensimmäinen s neulomatta ja neulo 6 s nurin. Neulo 2 s yhteen ja käännä työ.
Nosta ensimmäinen s neulomatta ja neulo, kunnes jäljellä on 8 s. Tee ylivetokavennus ja
käännä. Jatka tällä tavalla, kunnes sivusilmukat loppuvat ja keskelle jää 8 s. Jaa
kantalapun s:t kahdelle puikolle (1. puikolle 4 s ja 4. puikolle 4 s).

Jalkaterä & kärki:
Jatka luonnonvalkoisella langalla suljettuna neuleena. Poimi 1. puikolle kantalapun
vasemmasta reunasta 12 s + puikkojen välistä 1 s = 13 s. Poimi 4. puikolle kantalapun
oikeasta reunasta 12 s + puikkojen välistä 1 s = 13 s. 1. ja 4. puikolla on nyt kummallakin
17 s. Yhteensä työssä on 58 s.
Neulo kaikilla 58 s:lla sileää neuletta ja aloita samalla kiilakavennukset. Neulo 1. puikon 2
viimeistä s oikein yhteen ja 4. puikon 2 ensimmäistä s ylivetäen oikein yhteen. Tee tällaiset
kavennukset joka 2. krs, kunnes 1. ja 4. puikolla on 12 s. Jatka sileää neuletta 48 s:lla,
kunnes sukan terän pituus on 19 cm tai pikkuvarvas peittyy.
Neulo sukan kärki luonnonvalkoisella langalla sädekavennuksena: Neulo puikon keskellä
ja lopussa 2 s oikein yhteen niin, että kummallekin puolelle kavennuksia jää yhtä monta
silmukkaa. Neulo kavennuskerroksen jälkeen yhtä monta tavallista kerrosta kuin edellisellä
kavennuskerroksella jäi kavennettujen silmukoiden väliin silmukoita. Jatka
kavennuskerrosten ja välikerrosten tekemistä, kunnes joka puikolla on 2 s.
Katkaise lanka. Pujota lanka silmukoiden läpi ja päättele. Tee toinen sukka samalla tapaa.

