Liekkityttöpolvisukat /
Liekkityttösäärystimet
koko 35-37
pohkeen ympärys 33-36cm
vaikeusaste ***
Suunnittelija Maria Kaisa Hast
puikot 3/3,5/4mm (voit vaikuttaa puikkovalinnalla sukan
ympärysmittaan)
Lanka Novita 7 veljestä
oranssi 278 appelsiini
sininen 124 taivas
harmaa 043 kivi
Sukkapari painaa n. 200g
Osta kaikkia värejä 150g vyyhti, niin jää lankaa myös lapasiin.
Jos et ole paljo neulonut, suosittelen neulomaan kahta sukkaa
yhtä aikaa, vaiheet peräjälkeen kummassakin. Näin tulee kaksi samalaista sukkaa yhtä aikaa
valmiiksi, eikä tarvitse muistella miten toisen teki. Eli osta myös toiset puikot.
Mallisukka on neulottu 3mm puikoilla. Jos sinulla on tiukka käsiala, valitse 3,5-4mm puikot.
Mallineuleet
A. Palmikkoneule joustinneuleena suljettuna neuleena:
neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan.
TAI Voit valita joustinneuleeksi myös perinteisen 2o2n.
B. Kirjoneule suljettuna neuleena:
neulo sileää neuletta ruutu-piirroksen ja ohjeen mukaan. Piirrokset alinna.

OHJE
Mallisukan pituus = pöydällä n. 44cm, jalassa n. 40cm, riippuu pohkeen ympärysmitasta.
Sukan pituuden voit päättää itse oma säären mukaan. Voit vähentää tai lisätä alun
palmikkoneuleen kerroksia. Jos haluat pidentää sukkaa, voit tehdä kuvioiden väliin enemmän
välikerroksia kuin ohjeessa ja voit lisätä nilkan pystyraitakuvion kerroksia.

Luo oranssilla langalla 60 s ja jaa s:t neljälle puikolle, 12-16-16-16 s kullekin. Kerroksen
vaihtumiskohta on I ja IV puikon välissä.
Aloita palmikkoneule suljettuna neuleena I Ruutupiirroksen mukaan 1. krs:lta ja toista 4 s:n
mallikerta 15 kertaa. Toista ruutupiirroksen kerrokset 1–4 yhteensä 4-5 kertaa (tai valintasi
mukaan) ja neulo vielä ruutupiirroksen 1. krs.

HUOM. Mallisukissa on kokeiltu sinistä raitaa osana palmikkoneuletta. Mutta ei se näyttänytkään niin
hyvältä kuin pelkkä oranssi aloitus.

Neulo kerros 1. oikein ja lisää samalla jokaiselle puikolle 1 s = 64 s.
Aloita kirjoneule II Ruutupiirroksen kerrokselta 2. ja toista 2 s:n mallikertaa kerros loppuun. Neulo
ruutupiirroksen kerrokset 2.–3.
Neulo kerros 4. ja lisää 1 s = 65 s.
Jatka kirjoneuletta ruutupiirroksen kerrokselta 5. ja toista 13 s:n mallikerta 5 kertaa. Neulo
kerrokset 5.–20.
Neulo kerros 21. ja kavenna 1 s = 64 s
Neulo ruutupiirroksen kerrokset 22.–23. ja toista 2 s:n mallikertaa.
Neulo kerros 24. kerros ja kavenna samalla jokaiselta puikolta 1 s = 60 s.
Neulo ruutupiirroksen kerrokset 25.–51. Kirjoneuleessa toistuu nyt 20 s:n mallikerta 3 kertaa.
HUOM. Kohdassa X sinun täytyy ”sitoa” oranssi lankajuoksu nurjalla puolella kiepauttamalla se
sinisen langan kanssa ennen kuin jatkat sinisellä neulomista. Näin lankajuoksusta ei tule liian pitkä.
Neulo kerros 52. ja kavenna samalla jokaiselta puikolta 1 s = 56 s.
Jatka kirjoneuletta kerrokset 53.- 54. ja toista 2 s:n mallikertaa kerros loppuun.

Neulo kerros 55. harmaalla.
Neulo ruutupiirroksen kerrokset 56.–65. Kirjoneuleessa toistuu 4 s:n mallikerta 14 kertaa.
Neulo kerros 66. ja kavenna samalla jokaiselta puikolta 1 s = 52 s.
Jatka kirjoneuletta kerrokset 67.- 68. ja toista 2 s:n mallikertaa kerros loppuun.
Neule kerros 69. sinisellä.
Neulo kerros 70. ja kavenna samalla jokaiselta puikolta 1 s = 48 s.
Neulo ruutupiirroksen kerrokset 71. – 80. HUOM. Voit vähentää tai lisätä näitä pystyraitakerroksia
oman sääresi mittasuhteiden mukaan.
SÄÄRYSTIN päättyy tähän. Neulo 48 s:lla alun palmikkoneuletta tai joustinneuletta 2o 2n 2-3cm.
Päättele silmukat joustavalla päättelyllä. Silmukoi soihdun jalka kuten sukassa.
Neulo sukkaan vielä yksi tai kaksi sinistä kerrosta ennen kantapäätä.

KANTAPÄÄ
Voit käyttää omaa lempiohjettasi kantapään tekemiseen. Katso tarvittaessa Youtube-video-ohjeita
kantapään tekoon tai kysy toiselta Liekkitytöltä.
Mallisukan kantapää poikkeaa hieman alla olevasta ohjeesta. Vahvistusneulos on vuorotellen
oikean puolen kerroksilla reunasilmukan jälkeen näin: joka toinen krs 1 s o, 1 s o neulomatta ja
joka toinen krs 1s o neulomatta, 1 s o.

TÄMÄ KANTAPÄÄN OHJE OTETTU SUORAAN NOVITAN SIVUILTA:

Aloita kantalappu neulomalla sinisellä I puikon s:t oikein IV puikolle = 26 s. Jätä muut s:t
odottamaan. Käännä työ ja aloita vahvennettu neule:
1. krs: (työn nurja puoli) nosta 1. s neulomatta (lanka jää työn nurjalle puolelle) ja neulo muut
s:t nurin. Käännä työ.
2. krs: (työn oikea puoli) *nosta 1 s neulomatta, lanka jää nurjalle puolelle, neulo 1 s oikein*,
toista *–* kerros loppuun. Käännä työ.
Toista kerroksia 1–2 yhteensä 12 kertaa (= 24 krs).

Neulo vielä nurjan puolen kerros ja aloita kantapohjan kavennukset: jatka samaa vahvennettua
neuletta kuin aiemmin. Neulo kantalapussa oikean puolen kerrosta, kunnes jäljellä on 10 s. Tee
ylivetokavennus (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli)
ja käännä työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo 6 n ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä
työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo kunnes on jäljellä 9 s, tee ylivetokavennus. Jatka edelleen
samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän s:t pysyvät samana
eli 8:na. Kun sivusilmukat loppuvat, jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle, 4 kummallekin.
Poimi vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta reunasta 12 s + 1 s kantalapun ja II puikon
välistä. Neulo poimitut s:t kiertäen eli takareunasta oikein vasemman puoleisella kantapohjan
puikolla. Neulo II ja III puikon s:t oikein. Poimi kantalapun oikeasta reunasta 12 s + 1 s III puikon
ja kantalapun välistä sillä puikolla, jolla on 4 s, neulo poimitut s:t kiertäen oikein ja kantalapun 4
s oikein.

Jatka sinisellä ja aloita kiilakavennukset: neulo I puikon lopussa 2 viimeistä s:aa oikein yhteen ja
tee IV puikon alussa ylivetokavennus. Mallisukissa kiilakavennukset on tehty joka kerroksella. Kiila
on silloin lyhyt. Halutessasi voit tehdä pidemmän kiilan ja toistaa kiilakavennukset 2. krs, eli neulo
välikerros kavennusten väliin. Jatka kunnes työssä on 48 s, 12 s / puikko.
Jatka kirjoneuletta III Ruutupiirroksen 2. kerrokselta. Neulo ruutupiirroksen kerrokset 2.–33. TAI
oman jalkateräsi mukaan.
HUOM. Sovita sukkaa omaan jalkaasi ja lopeta kirjoneule kun pikkuvarvas on piilossa. Aloita sitten
kärkikavennukset. Valitse vapaasti lempikavennuksesi:
- sädekavennus
- nauhakavennus
- nelitahokavennus
Sädekavennus: Neulo jokaisen puikon keskellä ja lopussa 2 s oikein yhteen = 40 s. Neulo neljä
välikerrosta ja toista kavennukset jokaisen puikon keskellä ja lopussa = 32 s. Neulo 3 välikerrosta ja
toista kavennukset = 24 s. Jokaisen kavennuskerroksen välistä vähenee aina 1 välikerros. Jatka
kavennuksia tähän tapaan, kunnes työssä on 8 s. Katkaise lanka, vedä se silmukoiden läpi ja
päättele hyvin.
Päättele kaikki langat. Silmukoi harmaalla isoon liekkikuvioon IV Ruutupiirroksen osoittamalla
tavalla. Harmaasta muodostuu LiTy-huivimerkin mukainen soihdun jalka liekin keskelle. Höyrytä
valmis sukka.
Silmukoinnin ohjeita:
http://www.napiton.fi/Ohjeet/Sisaeltoesivu
http://www.garnstudio.com/video.php?id=40&lang=fi

Ohjeen tiedustelut: Maria Kaisa Hast 050-5142291

Liekkityttöpolvisukat / Liekkityttösäärystimet
koko 38-42
pohkeen ympärys +- 37-42cm
vaikeusaste ***
Suunnittelija Maria Kaisa Hast
puikot 3/3,5/4 käsialan mukaan (voit vaikuttaa puikkovalinnalla
sukan ympärysmittaan)
Lanka Novita 7 veljestä
oranssi 278 appelsiini
sininen 124 taivas
harmaa 043 kivi
Sukkapari painaa n. 220g
Osta kaikkia värejä 150g vyyhti, niin jää lankaa myös lapasiin.
Joe et ole paljon neulonut, suosittelen neulomaan kahta sukkaa yhtä
aikaa, vaiheet peräjälkeen kummassakin. Näin tulee kaksi samalaista
sukkaa yhtä aikaa valmiiksi, eikä tarvitse muistella miten toisen teki.
Eli osta myös toiset puikot. Mallisukka on neulottu 3,5mm puikoilla.
Mallineuleet
A. Palmikkoneule joustinneuleena suljettuna neuleena:
neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan.
TAI Voit valita joustinneuleeksi myös perinteisen 2o2n.
B. Kirjoneule suljettuna neuleena:
neulo sileää neuletta ruutu-piirroksen ja ohjeen mukaan. Piirrokset alinna.

OHJE
Mallisukan pituus pöydällä n. 46cm, jalassa n. 43cm, riippuu pohkeen ympärysmitasta.
Sukan pituuden voit päättää itse oma säären mukaan. Voit vähentää tai lisätä alun
palmikkoneuleen kerroksia. Jos haluat pidentää sukkaa, voit tehdä kuvioiden väliin enemmän
välikerroksia kuin ohjeessa ja voit lisätä nilkan pystyraitakuvion kerroksia.
Luo oranssilla langalla 64 s ja jaa s:t neljälle puikolle, 16-16-16-16 s kullekin. Kerroksen
vaihtumiskohta on I ja IV puikon välissä.

Aloita palmikkoneule suljettuna neuleena I Ruutupiirroksen mukaan 1. krs:lta ja toista 4 s:n
mallikerta 16 kertaa. Toista ruutupiirroksen kerrokset 1–4 yhteensä 4-5 kertaa (tai haluamasi
määrä) ja neulo vielä ruutupiirroksen 1. krs.

Neulo kerros 1. oikein ja lisää samalla jokaiselle puikolle 1 s = 68 s
Aloita kirjoneule II Ruutupiirroksen 2. kerrokselta ja toista 2 s:n mallikertaa kerros loppuun. Neulo
ruutupiirroksen kerrokset 2.–3.
Neulo kerros 4. ja lisää tasaisesti 7 s = 75 s
Jatka kirjoneuletta ruutupiirroksen kerrokselta 5. ja toista 15 s:n mallikerta 5 kertaa. Neulo
kerrokset 5.–20.
Neulo kerros 21. ja kavenna samalla tasaisesti 3 s = 72 s
Neulo ruutupiirroksen kerrokset 22.–23. ja toista 2 s:n mallikertaa.
(HUOM. Mallisukassa on rivien 23. ja 24. välissä yksi ylimääräinen sininen kerros, joka ei ole
pakollinen. Seuraavan kerroksen (24.) kavennukset eivät ylimääräisen kerroksen ansiosta sekoita
edellisen 23. kerroksen pientä kuviota. Lisäkerros ei päätynyt piirrokseen, pahoittelut.)
Neulo kerros 24. ja kavenna samalla tasaisesti 6 s = 66 s.
Neulo ruutupiirroksen kerrokset 25.–51. Kirjoneuleessa toistuu nyt 20 s:n mallikerta 3 kertaa.
HUOM. Kohdassa X sinun täytyy ”sitoa” oranssi lankajuoksu nurjalla puolella kiepauttamalla se
sinisen langan kanssa ennen kuin jatkat sinisellä neulomista. Näin lankajuoksusta ei tule liian pitkä.
Neulo kerros 52. ja kavenna samalla jokaiselta puikolta 1 s = 62 s.
Jatka kirjoneuletta kerrokset 53.–54. ja toista 2 s:n mallikertaa kerros loppuun.

Neulo kerros 55. ja kavenna samalla 2 s = 60 s.
Neulo ruutupiirroksen kerrokset 56.–65. Kirjoneuleessa toistuu 4 s:n mallikerta 15 kertaa.
Neulo kerros 66. ja kavenna samalla jokaiselta puikolta 1 s = 56 s.
Jatka kirjoneuletta kerrokset 67.-68. ja toista 2 s:n mallikertaa kerros loppuun.
Neulo kerros 69. sinisellä.
Neulo kerros 70. ja kavenna samalla jokaiselta puikolta 1 s = 52 s.
Neulo ruutupiirroksen kerrokset 71.–80. HUOM. Voit vähentää tai lisätä näitä pystyraitakerroksia
oman sääresi mittasuhteiden mukaan.
SÄÄRYSTIN päättyy tähän. Neulo 52 silmukalla alun palmikkoneuletta tai joustinneuletta 2o 2n
haluamasi määrä esim. 2-3cm. Päättele silmukat joustavalla päättelyllä.
Neulo kerros 81. sinisellä.
Neulo kerros 82. ja kavenna samalla jokaiselta puikolta 1 s = 48 s.

KANTAPÄÄ
Voit käyttää omaa lempiohjettasi kantapään tekemiseen. Katso tarvittaessa Youtube-video-ohjeita
kantapään tekoon tai kysy toiselta Liekkitytöltä.
Mallisukan kantapää poikkeaa hieman alla olevasta ohjeesta. Vahvistusneulos on vuorotellen
oikean puolen kerroksilla reunasilmukan jälkeen näin: joka toinen krs 1 s o, 1 s o neulomatta ja
joka toinen krs 1s o neulomatta, 1 s o.
TÄMÄ KANTAPÄÄN OHJE OTETTU SUORAAN NOVITAN SIVUILTA:
Aloita kantalappu neulomalla sinisellä I puikon s:t oikein IV puikolle = 26 s. Jätä muut s:t
odottamaan. Käännä työ ja aloita vahvennettu neule:
1. krs: (työn nurja puoli) nosta 1. s neulomatta (lanka jää työn nurjalle puolelle) ja neulo muut
s:t nurin. Käännä työ.
2. krs: (työn oikea puoli) *nosta 1 s neulomatta, lanka jää nurjalle puolelle, neulo 1 s oikein*,
toista *–* kerros loppuun. Käännä työ.
Toista kerroksia 1–2 yhteensä 12 kertaa (= 24 krs).
Neulo vielä nurjan puolen kerros ja aloita kantapohjan kavennukset: jatka samaa vahvennettua
neuletta kuin aiemmin. Neulo kantalapussa oikean puolen kerrosta, kunnes jäljellä on 10 s. Tee

ylivetokavennus (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli)
ja käännä työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo 6 n ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä
työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo kunnes on jäljellä 9 s, tee ylivetokavennus. Jatka edelleen
samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän s:t pysyvät samana
eli 8:na. Kun sivusilmukat loppuvat, jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle, 4 kummallekin.
Poimi vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta reunasta 12 s + 1 s kantalapun ja II puikon
välistä. Neulo poimitut s:t kiertäen eli takareunasta oikein vasemman puoleisella kantapohjan
puikolla. Neulo II ja III puikon s:t oikein. Poimi kantalapun oikeasta reunasta 12 s + 1 s III puikon
ja kantalapun välistä sillä puikolla, jolla on 4 s, neulo poimitut s:t kiertäen oikein ja kantalapun 4
s oikein.

Jatka sinisellä ja aloita kiilakavennukset: neulo I puikon lopussa 2 viimeistä s:aa oikein yhteen ja
tee IV puikon alussa ylivetokavennus.
Mallisukissa kiilakavennukset on tehty joka kerroksella. Kiila on silloin lyhyt. Halutessasi voit tehdä
pidemmän kiilan ja toistaa kiilakavennukset joka toinen krs, eli neulo välikerros kavennusten väliin.
Jatka kunnes työssä on 48 s, 12 s / puikko.
Jatka kirjoneuletta III Ruutupiirroksen 2. kerrokselta. Neulo ruutupiirroksen kerrokset 2.–33. TAI
oman jalkateräsi mukaan.
HUOM. Sovita sukkaa omaan jalkaasi ja lopeta kirjoneule kun pikkuvarvas on piilossa. Aloita sitten
kärkikavennukset. Valitse vapaasti lempikavennuksesi:
- sädekavennus
- nauhakavennus
- nelitahokavennus
Sädekavennus: Neulo jokaisen puikon keskellä ja lopussa 2 s oikein yhteen = 40 s. Neulo neljä
välikerrosta ja toista kavennukset jokaisen puikon keskellä ja lopussa = 32 s. Neulo 3 välikerrosta ja
toista kavennukset = 24 s. Jokaisen kavennuskerroksen välistä vähenee aina 1 välikerros. Jatka
kavennuksia tähän tapaan, kunnes työssä on 8 s. Katkaise lanka, vedä se silmukoiden läpi ja
päättele hyvin.
Päättele kaikki langat. Silmukoi harmaalla isoon liekkikuvioon IV Ruutupiirroksen osoittamalla
tavalla. Harmaasta muodostuu LiTy-huivimerkin mukainen soihdun jalka liekin keskelle. Höyrytä
valmis sukka.
Silmukoinnin ohjeita:
http://www.napiton.fi/Ohjeet/Sisaeltoesivu
http://www.garnstudio.com/video.php?id=40&lang=fi

Ohjeen tiedustelut: Maria Kaisa Hast 050-5142291

