Jamppisukat
(Laatija: Annukka De Meulder)
Näissä sukissa toistuvat Suomen joukkueen logon värit: vihreä, punainen, violetti, sininen ja
valkoinen raita tummansinisellä pohjalla. Revontulen värit saatat jo löytää omasta
lankakoristasi! Logon tunturi on sukissa kääntynyt tunturien väliseksi kuruksi, joka saadaan
aikaan perinteisellä pitsineuletekniikalla. Sukat eivät mene sekaisin kaverin sukkien kanssa,
kun nimikoit ne omalla ja/tai leirilippukuntasi nimellä.

Tarvikkeet:
● sukkalankaa (esim. 7-veljestä, Lankamaailman Janne tai TeeTee Pallas tai
vastaavaa):
○ 150g tummansinistä
○ 20g valkoista
○ 20g vihreää
○ 20g punaista
○ 20g violettia
○ 20g sinistä
○ (mustaa)
● Sukkapuikot 3 ½
● Neula ja sakset päättelyä varten

Ohje:
Koko: naisten = kengännumero n. 38 (miesten = kengännumero n. 44)
Luo tummansinisellä sukkapuikoille yhteensä 48(52) silmukkaa = 12(13)s/puikko. Neulo
joustinneuletta (1 oikein takakautta, 1 nurin) 10 kerrosta tai n. 4cm. Kerroksen
vaihtumiskohta on I ja IV puikkojen välissä.
Lisää II-puikolle (vasemman jalan sukka) tai III-puikolle (oikean jalan sukka) 2(1) silmukkaa =
14 silmukkaa.
Aloita seuraavalla kerroksella II tai III puikolla pitsineule: *ylivetokavennus, 4 oikein,
langankierto, 2 oikein, langankierto, 4 oikein, 2 oikein yhteen*. Toista *-* II tai III puikolla joka
toinen kerros kärkikavennuksiin asti. Jatka muilla puikoilla ja välikerroksilla sileää neuletta.
Neulo yhteensä 8 kerrosta.
Vaihda väri valkoiseen, jatka 8 kerrosta. Halutessasi voit päätellä langanpäät neuloessasi:
https://www.garnstudio.com/video.php?id=139&lang=fi.
Vaihda väri vihreään, jatka 4 kerrosta. Vaihda väri punaiseen, jatka 4 kerrosta. Vaihda väri
violettiin, jatka 4 kerrosta. Vaihda väri siniseen, jatka 4 kerrosta. Vaihda väri
tummansiniseen, jatka 2 kerrosta tai kunnes varsi on haluamasi mittainen.
Tee vahvistettu kantapää I ja IV-puikkojen silmukoilla (ks ohje esim. täältä:
https://www.yhteishyva.fi/arjen-apu/villasukan-kantapaa--kolme-ohjetta/0577624).
Poimi kantalapun silmukat ja jatka neuletta kaikilla neljällä puikoilla. Tee kiilakavennukset
joka kolmannella kerroksella: I-puikon lopussa 2 oikein yhteen ja IV-puikon lopussa
ylivetokavennus. Jatka kiilakavennuksia, kunnes I ja IV puikoilla on 12(13) silmukkaa. Jatka
pitsineuletta edelleen jalkapöydän päällä.
Neulo, kunnes pikkuvarvas on peitossa (tai esim. tämän kokotaulukon mukaan:
https://www.lankamaailma.fi/files/products/MAR/y/y7310001/Perussukat_silmukkataulukko_1
70518.pdf). Viimeisellä kerroksella jätä pitsineuleesta langankierrot pois, ja miesten sukassa
kavenna muilta puikoilta yksi silmukka, jolloin jokaiselle puikolle jää 12 silmukkaa.
Aloita kärkikavennukset. Tee sädekavennus kaventamalla jokaisen puikon keskellä ja
lopussa 2 oikein yhteen ja neulomalla kavennusten väliin aina yhtä monta silmukkaa kuin on
kavennettujen silmukoiden välillä. Esim. kun puikolla on 12 silmukkaa, neulo ensin 4 oikein,
kavenna 2 oikein yhteen, 4 oikein, 2 oikein yhteen. Neulo sitten neljä välikerrosta, ja
kavenna seuraavalla kerroksella 3 silmukan välein, 3 välikerrosta, kavenna 2 silmukan
välein, 2 välikerrosta, kavenna 1 silmukan välein, 1 välikerros, kavenna niin että jokaisella
puikolla on 2 silmukkaa. Vedä lanka näiden 8 silmukan läpi ja katkaise lanka. Päättele
langanpäät neulalla pujottelemalla ne nurjalle puolelle.
Halutessasi voit silmukoita jäljentämällä kirjoa varren valkoiseen raitaan oman (ja
leirilippukuntasi) nimen:
https://kotiliesi.fi/kasityo/neulonta-ja-virkkaus/silmukoiden-jaljentaminen-nain-teet-kuviot-neul
eeseen-helposti/

