Heijastuksia
Heijastuksia-sukat on kehitelty alun perin So You Think You Can Knit –kilpailua silmällä pitäen.
Ohjeenkirjoitusvaiheessa malli muokkaantui jonkin verran, jotta siitä olisi iloa useammalle
ihmiselle. Kirjoneulekuvio on omaa käsialaani ja se on saanut vaikutteita paperiservieteissä
näkemästäni kuviosta.
Koko: Sukan ympärysmitta venyttämättä 20,5 cm ennen pohjelisäysten aloittamista. Ohjeessa on
neuvottu sopivan silmukkamäärän
laskeminen pohkeen koon mukaan.
Suurimmillaan sukan ympärysmitta
voi olla 35 cm (pitäisi sopia ainakin
ympärysmitaltaan 39 cm:n
pohkeeseen).
Lanka ja langanmenekki:
Cascade Heritage (75 % merino
superwash, 25 % nylon; 400 m/100
g); 100 g sekä pää- että kuvioväriä.
Puikot: 2 mm ja 2,5 mm
sukkapuikot tai käsialan mukaan.
Muut välineet: Tarvittaessa
virkkuukoukku ja silmukkamerkki.
Tiheys: 34 s ja 38 krs = 10 cm 2,5
mm:n puikoilla kirjoneuleena ja 34
s ja 44 krs = 10 cm 2,5 mm:n
puikoilla yksivärisenä sileänä
neuleena.
Huomioitavaa kirjoneulekuvioon
liittyen: Ohjeen kaavioiden mukaan
neulottaessa työhön muodostuu
pitkiä langanjuoksuja.
Langanjuoksut on suositeltavaa
sitoa 3-4 silmukan välein.

OHJEESSA KÄYTETYT LYHENTEET
op= työn oikeapuoli
np= työn nurjapuoli
s= silmukka
o= oikein
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n= nurin
krs= kerros
L1v= vasemmalle kääntyvä lisäys. Työnnä puikko juuri neulomasi ja seuraavaksi neulottavan
silmukan välisen vaakasuoraan kulkevan langan alitse työn edestä taakse. Neulo kiertäen
(takareunasta) oikein.
L1o= oikealle kääntyvä lisäys. Työnnä puikko juuri neulomasi ja seuraavaksi neulottavan silmukan
välisen vaakasuoraan kulkevan langan alitse työn takakautta eteen. Neulo oikein (etureunasta).
K&K= Kierrä & Käännä (engl. Wrap & Turn). Tekniikkakuvaus jäljempänä.

OHJEESSA KÄYTETYT TEKNIIKAT
Kierrä & Käännä (K&K):
Ohjeessa on käytetty lyhennettyjen kerrosten neulomiseen Wrap & Turn – tekniikkaa, joka on
suomennettu ohjeessa Kierrä & Käännä – tekniikaksi. Tätä käytetään sekä sukan kärjen että
kantapään neulomiseen.
op: Tuo lanka työn eteen, nosta silmukka vasemman käden puikolta oikean käden puikolle, vie
lanka työn taakse, nosta silmukka takaisin vasemman käden puikolle, käännä työ.
np: Tuo lanka työn eteen, nosta silmukka vasemman käden puikolta oikean käden puikolle, vie
lanka työn taakse, nosta silmukka takaisin vasemman käden puikolle, käännä työ.
Lankalenkin/-lenkkien neulominen yhteen silmukan kanssa:
op: Työnnä puikko lankalenkkiin/-lenkkeihin alhaalta ylöspäin ja sen jälkeen silmukkaan, neulo
oikein yhteen.
np: Työnnä puikko työn oikealla puolella lankalenkkiin/-lenkkeihin alhaalta ylöspäin ja nosta
lankalenkit puikoille, neulo nurin yhteen silmukan kanssa.

Väliaikainen aloitus:
Mikäli Väliaikainen aloitus (engl. Provisional cast on) on entuudestaan tuntematon, voi esim.
Googlen avulla etsiä kuvallisia ohjeita tekniikkaan käyttämällä hakusanoina edellä mainittuja
käsitteitä. Tähän tekniikkaan on olemassa useita erilaisia toteutustapoja.

OHJE
Jalkaterä
Sukan kärki neulotaan pelkästään kuvioväriä käyttäen. Luo 35 s väliaikaisella aloituksella 2,5 mm:n
puikolle. Neulo n 1 krs. Tämän jälkeen aloitetaan lyhennettyjen kerrosten neulominen.
1.krs (op): Nosta 1 s, neulo o 33 s, K&K (ainoastaan tällä krs:lla nostetaan ensimmäinen s)
2
© Tess
http://hahtuvia.wordpress.com/

2.krs (np): Neulo n 33 s, K&K
3.krs (op): Neulo o 32 s, K&K
4.krs (np): Neulo n 31 s, K&K
Jatka samaan tapaan kääntyen aina s:n aiemmin kuin edellisellä kerralla, kunnes kummassakin
laidassa on 11 s, joissa on lankalenkki s:n juuressa ja keskellä 13 lankalenkitöntä s. Seuraavaksi
aloitetaan lankalenkkien neulominen s:iden kanssa yhteen.
1.krs (op): Neulo o 13 s, neulo lankalenkki s:n kanssa oikein yhteen, K&K
2.krs (np): Neulo n 14 s, neulo lankalenkki s:n kanssa nurin yhteen, K&K
Tästä lähtien jokaiseen s:aan, johon on jo aiemmin tehty lankalenkki, tulee nyt myös toinen. Neulo
jatkossa kummatkin lankalenkit s:n kanssa yhteen.
3.krs (op): Neulo o 15 s, neulo lankalenkit s:n kanssa
oikein yhteen, K&K
4.krs (np): Neulo n 16 s, neulo lankalenkit s:n kanssa
nurin yhteen, K&K
Jatka näin siirtyen aina s:n lähemmäs reunaa, kunnes
kummassakin reunassa on 1 s jossa on kaksi
lankalenkkiä.
(op): Neulo o 16 s puikolla jo olevan lankalenkillisen s:n
lisäksi (yht. 17 s). Jatkossa tämä on 4.puikko. Neulo o 17
s seuraavalle puikolle ja neulo lankalenkit yhteen s:n
kanssa (yht. 18 s). Jatkossa tämä on 1.puikko. Avaa nyt
väliaikainen aloitus ja kerää s:t puikolle (yht. 35 s).
Neulo poimitut silmukat kahdelle puikolle (17 s + 18 s).
Jatkossa 2. ja 3. puikko. Neulo lankalenkit yhteen s:n
kanssa 4.puikon alussa ja neulo loputkin puikolla olevat
s:t. Kerroksen viimeinen s toimii jatkossa
saumasilmukkana, joka neulotaan jokaisella krs:lla
kuviovärillä. Krs:n vaihtumiskohta on jatkossa tällä
kohdalla (merkitse kohta halutessasi silmukkamerkillä).
Työssä on yht. 70 s.
Liitä pääväri työhön ja aloita Kaavio 1:n mukaan neulominen. Neulo 69 s kaavion mukaan ja krs:n
viimeinen s kuviovärillä. Toista kaavion rivejä 1-30, kunnes sukka on 5 cm lyhyempi kuin
haluamasi sukan teräosan pituus. Neulo viimeiseksi 1.puikon s:t (18 s) ja merkitse ylös mille kohtaa
jäit kaaviossa. Käännä työ.
Vinkki: Mikäli sukka tuntuu liian tiukalta kantapäätä lähestyttäessä, silmukkamäärää kannattaa
lisätä esim. 2-6 s:lla. Lisäykset voi tehdä Pohjelisäyskaavio A:n tai B:n lisäyksien mukaan.
Kaikkien ohjeessa käytettyjen kaavion rivit on numeroitu samoin, joten riittää kun olet Kaavio 1:n
samalla rivillä kuin miltä pohjelisäyskaavio alkaa. Lisättyjä silmukoita voi kaventaa pois kantapäätä
neuloessa tai heti sen jälkeen.

3
© Tess
http://hahtuvia.wordpress.com/

Kantapää
Kantapää neulotaan 1. ja 4. puikon s:illa (yht. 35 s) käyttäen kuvioväriä.
1.krs (np): Nosta 1 s, Neulo n 33 s, K&K (ainoastaan tällä krs:lla nostetaan ensimmäinen s)
2.krs (op): Neulo o 33 s, K&K
3.krs (np): Neulo n 32 s, K&K
4.krs (op): Neulo o 31 s, K&K
Jatka samaan tapaan kuin sukan kärjessä kääntyen aina s:n aiemmin kuin edellisellä kerralla, kunnes
kummassakin reunassa on 11 lankalenkillistä s ja keskellä 13 lankalenkitöntä s.
1.krs (np): Neulo n 13 s, neulo lankalenkki s:n kanssa nurin yhteen, K&K
2.krs (op): Neulo o 14 s, neulo lankalenkki s:n kanssa oikein yhteen, K&K
Jatkossa jokaiseen s:aan, johon on jo aiemmin tehty lankalenkki, tulee nyt myös toinen. Neulo
jatkossa kummatkin lankalenkit s:n kanssa yhteen. Jatka näin, kunnes kummassakin reunassa on
jäljellä 1 s, jossa on kaksi lankalenkkiä.
(np): Neulo n 34 s, neulo lankalenkit silmukan kanssa yhteen, K&K (ensimmäinen jalkapöydän
silmukka)
(op): Neulo o 35 s, neulo lankalenkit s:n kanssa yhteen.
Työnnä puikko 1. ja 2.puikon välissä kulkevan vaakasuoran langan alitse työn takakautta eteen.
Neulo oikein yhteen jalkapöydän ensimmäisen s:n kanssa jatkaen Kaavio 1:n mukaan neulomista
siltä kohtaa, johon jäit ennen kantapään aloittamista. Neulo 3.puikon viimeisen s:n juuressa oleva
lankalenkki s:n kanssa yhteen niin, että lankalenkki jää työn nurjalle puolelle. Kerroksen
vaihtumiskohta 1. ja 4.puikon välissä. Kerroksen viimeinen s neulotaan jatkossakin kuviovärillä
(=saumasilmukka).
Jatka Kaavio 1:n mukaan neulomista, kunnes olet sopivalla korkeudella pohjelisäysten
aloittamiseen (pohje alkaa leventyä). Lopeta kaavion mukaan neulominen joko 6.krs:lla tai
21.krs:lla. Siirry Pohjelisäyskaavioon A, jos neuloit viimeksi 6.krs:n ja Pohjelisäyskaavioon B, jos
neuloit viimeksi 21.krs:n. Pohjelisäyskaavioista käytetään joko A tai B.
Työn korkeus kasvaa n. 4 cm neulottaessa 6. krs:lta 21.krs:lle (tai päinvastoin).
Vinkki 2. Pohjelisäykset neulotaan joka toisella krs:lla, joten ne suosivat pohjetta, joka levenee aika
jyrkästi säären yläosassa. Mikäli tällainen lisäystapa on vääränlainen omalle jalallesi, voit piirtää
oman pohjelisäyskaavion Kaavio 2:n pohjalle (mallikuvion toisto ja rivinumerointi on yhtenevä
Kaavio 1:ssä ja 2:ssa).

Pohje
Mittaa pohkeen ympärysmitta ja vähennä siitä 4 cm (sukan pitäisi venyä ainakin tämän verran
ilman, että kuvion ulkonäkö kärsii tai sukka kiristyy liikaa). Kerro luku 3,4 (neuletiheys 1 cm:n
matkalla). Pyöristä lähimpään parilliseen lukuun. Nyt sinulla on sukan lopullinen silmukkamäärä.
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Kun vähennät siitä sukan alkuperäisen silmukkamäärän (70 s), saat lisättävien s:iden
kokonaismäärän.
Pohjelisäyskaavio A:ssa ja B:ssä lisätään silmukoita joka toisella krs:lla alkaen 7. tai 22.krs:lla.
Kerroksen alkuun tehdään L1v-lisäys ja kerroksen loppuun ennen saumasilmukkaa L1o-lisäys.
Neulo Pohjelisäyskaavio A:n tai B:n mukaan niin pitkälle kuin on tarpeen. Merkitse viimeiseksi
neulotun krs:n numero ylös. Tämän jälkeen joudut tekemään pienen laskutoimituksen, jotta löydät
Kaavio 2:sta kerroksen alku- ja päättymiskohdan. Mikäli neuloit Pohjelisäyskaavio A:n tai B:n
loppuun asti, seuraava vaihe on tarpeeton. Tällöin käytät Kaavio 2 koko leveydeltä.
Laske viimeksi neulomasi krs:n kohdalta (Pohjelisäyskaavio A tai B) s:iden lukumäärä alkaen
mallikuvion toiston (punaisella rajattu alue) oikeasta reunasta edeten kaavion oikeaan reunaan. Etsi
nyt Kaavio 2:sta kerrosnumero, joka seuraa viimeksi neulomaasi krs:ta pohjelisäyskaaviossa. Laske
Kaavio 2 mallikuvion toiston oikeanpuoleisesta reunasta alkaen oikealle äsken laskemasi luvun
verran. Merkitse kohta ylös. Tällä kohdalla on jatkossa krs:n alkamiskohta. Krs:n loppumiskohta on
1 s lähempänä mallikuvion toiston vasenta reunaa kuin alkukohta on mallikuvion oikeaa reunaa.
Taita nyt paperi näiltä kohdin tai peitä itsellesi tarpeettomat osat kaavion reunoista.
Neulo Kaavio 2:n mukaan, kunnes sukka on n. 3 cm lyhyempi kuin haluamasi sukan varren pituus.
Katkaise päävärin lanka. Neulo 1 krs o kuviovärillä ja kavenna (tai lisää) samalla silmukoita sen
verran, että lopputuloksena on neljällä jaollinen luku. Vaihda työhön 2 mm:n puikot. Neulo 2 o 2 n
– joustinneuletta 3 cm. Päättele silmukat löyhästi (esim. Sewn bind off).

Ohje on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön.

Mikäli löydät ohjeesta virheen tai sinulla on kysyttävää ohjeen suhteen, ota yhteyttä sähköpostitse
(haaveiden_hahtuvat@luukku.com).
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KAAVIOT





Kaavioihin ei ole merkitty saumasilmukkaa.
Kaikki kaaviot luetaan oikealta vasemmalle ja alhaalta ylöspäin.
Kaavioiden mukainen mallikuvion toisto neulotaan jokaisella kerroksella kaksi kertaa.
Pohjelisäyskaavio A:n ja B:n kerrosnumerointi alkaa 30.krs:n jälkeen 1.krs:sta

Merkkien selitykset:
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