
KANTAPÄÄ (ohje tehty 56 silmukalle)
Kerroksen vaihtumiskohta on sukan takana
keskellä.
Neulo puikon I silmukat puikolle IV (28 s). Jätä loput
silmukat odottamaan. 
Kantapää neulotaan vahvistettua neuletta. Käännä
työ ja nosta 1 s nurin neulomatta ja neulo muut
silmukat nurin. Käännä työ.
1.krs. (op): *Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o*, toista
*-* puikon loppuun. Käännä työ.
2.krs. (np): Nosta 1 s nurin neulomatta, neulo loput
silmukat nurin. Käännä työ.
Toista näitä kahta kerrosta, kunnes kantalapun
korkeus on 28 krs.

Aloita kantapohjan kavennukset ja jatka
vahvistettua neuletta.
1.krs (op): Nosta 1 s neulomatta, neulo, kunnes
jäljellä on 10 s. Tee ylivetokavennus ja käännä työ.
2. krs (np): Nosta 1 s nurin neulomatta, neulo nurin,
kunnes jäljellä on 10 s. Neulo 2 n yhteen ja käännä
työ. 
3.krs.(op): Nosta 1 s neulomatta, neulo, kunnes
jäljellä on 9 s. Tee ylivetokavennus ja käännä työ.
4.krs.(np): Nosta 1 s nurin neulomatta, neulo nurin,
kunnes jäljellä on 9 s. Neulo 2 n yhteen ja käännä
työ.
Jatka kavennuksia samalla tavalla, kunnes kaikki
sivusilmukat on kavennettu ja jäljellä on 10 s. Neulo
5 s oikein kerroksen vaihtumiskohtaan puikkojen I
ja IV välissä.

TERÄ
Poimi puikolle kantalapun vasemmasta sivusta 14
silmukkaa ja 1 s kantalapun ja puikon II välistä.
Neulo kantalapun 5 silmukkaa oikein ja poimitut
silmukat kiertäen oikein. Neulo puikkojen II ja III
silmukat oikein. Poimi sitten vapaalle puikolle 1 s
puikon III ja kantalapun välistä ja sen jälkeen
kantalapun oikeasta reunasta 14 s. Siirrä puikon IV
silmukat poimittujen silmukoiden perään. Neulo
poimitut silmukat kiertäen oikein ja kantalapun
silmukat oikein. 
Jatka sileää oikeaa ja tee kiilakavennukset: Neulo
puikon I lopussa 2 o yhteen ja tee puikon IV alussa
ylive-tokavennus. Toista kavennukset joka toisella
kerroksella, kunnes kaikilla puikoilla on 14 s. 

Jatka sileää neuletta, kunnes jalkaterän pituus
riittää peittämään pikkuvarpaan.
KÄRKIKAVENNUS
*Neulo 5 s, 2 o yhteen*, toista *-* kerroksen
loppuun. Neulo 5 krs oikein.
*Neulo 4 s, 2 o yhteen*, toista *-* kerroksen
loppuun. Neulo 4 krs oikein.
Jatka kavennuksia niin, että kavennusten väliin
jäävä silmukkamäärä ja välikerrosten määrä
vähenee aina yhdellä, eli kavennusten välinen
silmukkamäärä on sama kuin välikerrosten määrä.

Kun jäljellä on 8 s, katkaise lanka ja vedä se
silmukoiden läpi.


