
INKERILÄISET NAISTEN POLVISUKAT

Sukkien kuviomalli on sovellettu inkeriläisten sormikkaiden kuviomallista. Sormikkaat on
tallennettu Kulttuurien museon kokeoelmiin Inkerin Tuuterista.

Tarvikkeet

Novita Nalle-lankaa:
Luonnonvalkoista (010) 150 g
Tummansinistä (170) 150 g
Tummanpunaista (587) 150 g
Vihreää (341) 150 g
Keltaista (268) 150 g
Sukkapuikot nro 3

Neulominen
Luo valkoisella langalla yhteensä 96 silmukkaa, yhdelle puikolle 24 silmukkaa. Neulo ensimmäinen
kerros nurjaa neuletta. Vaihda sininen lanka, ja neulo sillä yksi kerros oikein ja yksi kerros nurin.
Vaihda työhän punainen lanka, ja neulo sillä yksi oikea kerros ja yksi nurja kerros. Neulo kuusi
kirjoneulekerrosta mallin mukaan. Neulo oikea ja nurja kerros punaisella, oikea ja nurja kerros
sinisellä ja oikea ja nurja kerros valkoisella. Aloita kirjoneuleraidan neulominen mallin mukaan.
Loppusukka neulotaan valkoisella langalla sileää oikeaa neuletta. Neulo kirjoneuleraidan jälkeen
yksi kerros oikein.
Oikean jalan sukka: Kavenna seuraavalla kerroksella kolmannen puikon kolmanneksi- ja
toiseksiviimeinen silmukka oikein yhteen, neulo puikon viimeinen silmukka normaalisti. Kudo
neljännen puikon ensimmäinen ja toinen silmukka oikein, kolmas ja neljäs silmukka neulotaan
yhteen ylivetämiskavennuksena.
Vasemman jalan sukka: Kavenna seuraavalla kerroksella ensimmäisen puikon kolmanneksi- ja
toiseksiviimeinen silmukka oikein yhteen, neulo puikon viimeinen silmukka normaalisti. Kudo
toisen puikon ensimmäinen ja toinen silmukka oikein, kolmas ja neljäs silmukka neulotaan yhteen
ylivetämiskavennuksena. Jatka kavennuksia samoilla kohdilla joka 5. kerros, kunnes työssä on
jäljellä yhteensä 64 silmukkaa eli 16 silmukkaa puikkoa kohti. Aloita kantapään neulominen, kun
sukan varren kokonaispituus on 32 cm.



Oikean jalan sukan kantapää: Neulo neljännen puikon silmukat oikein kolmannelle puikolle (32
silmukkaa). Jätä muut silmukat odottamaan. Käännä työ ja nosta ensimmäinen silmukka
neulomatta, neulo loput silmukat nurin. Käännä työ, *nosta ensimmäinen silmukka neulomatta,
neulo yksi silmukka oikein*, toista *-* puikon loppuun. Toista näitä kahta kerrosta, kunne
kantatilkun korkeus on 30 kerrosta. Vasemman jalan sukan kantapää: Neulo kantatilkku kuten
oikean jalan sukassa, mutta neulo se ensimmäisen ja toisen puikon silmukoilla.

Kantapohjan kavennukset: Jatka samaa vahvistettua neuletta kuin kantatilkussa. Neulo työn
oikeasta reunasta, kunnes toisessa reunassa on jäljellä 11 silmukkaa. Tee ylivetokavennus ja käännä
työ. Nosta ensimmäinen silmukka neulomatta, neulo 10 silmukkaa nurin ja neulo seuraavat kaksi
silmukkaa nurin yhteen. Käännä työ. Nosta ensimmäinen silmukka neulomatta, jatka kavennuksia
samoilla kohdin kuin aikaisemmin, kunnes sivusilmukat loppuvat. Jaa kantapohjan silmukat
kahdelle puikolle (4 + 4 silmukkaa). Poimi kantalapun vasemmasta reunasta 15 silmukkaa vapaalle
puikolle. Neulo nostetut silmukat oikein vasemmanpuoleiselle puikolle. Neulo odottamassa olleiden
puikkojen silmukat oikein. Poimi kantalapun oikeiasta reunasta 15 silmukkaapuikolle, jolla on neljä
silmukkaa. Jatka sileää oikeaa neuletta ja aloita samalla kiilakavennukset.

Oikean jalan sukan kiilakavennukset: Neulo kolmannen puikon kaksi ensimmäistä silmukkaa
ylivetokavennuksella yhteen ja neljännen puikon kaksi viimeistä silmukkaa oikein yhteen.
Vasemman jalan sukan kiilakavennukset: Neulo ensimmäisen puikon kaksi ensimmäistä
silmukkaa ylivetokavennuksella yhteen ja toisen puikon kaksi viimeistä silmukkaa oikein yhteen.
Toista kavennuksia, kunnen jokaisella puikolla on 16 silmukkaa. Kun olet neulonut 16 cm (tai niin
paljon, että pikkuvarvas peittyy) kantatilkun reunasta, aloita kärkikavennukset.

Oikean jalan sukan kärkikavennukset: Neulo 1. ja 3. puikon alussa yksi silmukka oikein ja tee
sitten ylivetämiskavennus. Neulo 2. ja 4. puikon silmukat, kunnen jäljellä on kolme silmukkaa.
Neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen, neulo viimeinen silmukka oikein. Vasemman jalan sukka:
Neulo 1. ja 3. puikon silmukat, kunnen jäljellä on kolme silmukkaa. Neulo kaksi silmukkaa oikein
yhteen, neulo viimeinen silmukka oikein. Neulo 2. ja 4. puikon alussa yksi silmukka oikein ja tee
sitten ylivetämiskavennus. Kun jokaisella puikolla on jäljellä kaksi silmukkaa, päättele ne vetämällä
yhden silmukan yli.

Viimeistely
Päättele langat nurjalle puolelle ja höyrytä sukat silitysraudalla kevyesti nurjalta puolelta kostean
liinan läpi.


