Neulotaan juhlavuoden vauvoille

Uuden Oulun juhlavuosi ja Pohjois-Pohjanmaan
Martat ry lahjoittavat kaikille vuonna 2013
syntyville oululaisvauvoille villasukat.
Tyttövauvat saavat pinkit villasukat ja poikavauvat petrolinsiniset.
Sukkien neulomiseen voi osallistua kuka tahansa.
Voit käyttää omia lankojasi tai hakea langat maksutta
Pohjois-Pohjanmaan Marttojen toimistolta.

Osallistu juhlavuoteen ja
pistä puikot heilumaan!
Valmiit sukat voit tuoda tai lähettää Marttojen toimistolle.
Martat toimittavat sukat edelleen Oulun yliopistollisen sairaalan
synnytysosastolle.
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry
Kajaaninkatu 36
90100 Oulu
Avoinna: ma-pe klo 8-16

www.martat.ﬁ

Neuleohje:

Marttojen vauvasukat
Koko (cm): 70 80
Lanka: Novita Wool (pinkki tai petrolinsininen),,
tai vastaava vapaasti valitsemasi lanka.
Sukkapuikot: Novita nro 3 ja 3 ½ tai käsialan mukaan.
Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm
Mallineuleet
Joustinneule suljettuna neuleena: neulo *1 o ja 1 n*, toista *-*.
Sileä neule tasona: neulo s:t oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki krs:t oikein.
Luo 40(44) s ohuemmille puikoille ja jaa s:t tasan neljälle puikolle.
Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena. Kun jousteen korkeus
on 8 cm, vaihda työhön paksummat puikot.
Aloita sileä neule ja kantatilkku siten, että neulot I puikon s:t IV
puikolle, kavenna samalla 2 s tasavälein = 18(20) s, jätä muut s:t
odottamaan. Neulo näillä s:illa 12(14) krs:ta sileää neuletta tasona
ja aloita sitten kantapohjan kavennukset seuraavalla oikean puolen
kerroksella. Jatka sileää neuletta ja neulo ensin 11(13) s ja sitten 2 s
ylivetäen yhteen, käännä työ. *Nosta 1.s nurin neulomatta, neulo
4(6) s nurin ja neulo seuraavat 2 s nurin yhteen, käännä työ. Nosta
1.s neulomatta, neulo 4(6) s oikein ja neulo 2 s ylivetäen yhteen,
käännä työ*, toista *-* kunnes sivus:t loppuvat ja olet viimeksi neulonut työn oikean puolen krs:n.
Poimi kantalapun vasemmasta reunasta 8(9) s ja neulo poimitut s:t
kiertäen oikein I puikolle. Neulo II ja III puikon s:t oikein, kavenna
samalla niiden kohdalla 2 s tasavälein. Poimi nyt kantalapun oikeasta reunasta 8(9) s ja neulo ne kiertäen oikein IV puikolle. Jatka
näillä kaikilla 40(46) s:lla sileää neuletta suljettuna neuleena ja tee
kiilakavennukset: neulo I puikon 2 viimeistä s:aa oikein yhteen ja
IV puikon 2 ensimmäistä s ylivetäen yhteen. Toista tällaiset kavennukset kunnes työssä on jäljellä 36(38) s. Jatka sileää neuletta ilman
kavennuksia. Kun jalkaterän pituus kantapää mukaan laskien on
8(9,5) cm, aloita kärkikavennukset. Neulo I ja III puikon lopussa 2
s oikein yhteen ja tee II sekä IV puikon alussa ylivetokavennus. Tee
tällaiset kavennukset joka krs kunnes jäljellä on 8 s. Katkaise lanka,
vedä s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. Tee toinen sukka samoin.

Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo jaa Yli-Ii
liittyivät vuoden alussa yhdeksi uudeksi kunnaksi,
Ouluksi, jota juhlitaan monin eri tavoin
vuoden 2013 aikana.
Uuden Oulun juhlavuoden tavoitteena on
edistää alueen ihmisten yhteisöllisyyttä ja
tuoda esiin paikallista osaamista sekä
alueen monimuotoisuutta.

www.ouka.ﬁ/juhlavuosi2013

