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Pirkkala 100 -villasukat
Osa 3/5: Tiima
Neulo pohjavärillä kolme kerrosta oikein ja aloita sitten kantapää. Neulo kantapää sileänä neuleena
eli neulo oikean puolen kerrokset oikein ja nurjan puolen kerrokset nurin. Tiimalasikantapää neulotaan lyhennetyillä kerroksilla 1. ja 4. puikon silmukoilla ja 2. ja 3. puikon silmukat jätetään odottamaan.
Neulo kantapäätä varten vielä 4. puikon loppuun 1. puikon silmukat oikein ja käännä työ. Puikolla on
nyt 36 (40) silmukkaa.
Nosta 1. silmukka nurin neulomatta ja kiristä kaksoissilmukaksi (1). Eli työnnä oikea puikko vasemman puikon 1. silmukan läpi takaa eteen ikään kuin neuloisit silmukan nurin. Kiristä lankaa niin, että
neulomatta nostetun silmukan alapuolella olevan silmukan molemmat reunat nousevat puikolle ja
näyttävät kahdelta silmukalta (ts. kaksoissilmukalta). Kaksoissilmukkaa käsitellään myöhemmin
kuitenkin yhtenä silmukkana. Neulo loput silmukat nurin ja käännä työ.
*Nosta 1. silmukka nurin neulomatta ja kiristä kaksoissilmukaksi. Neulo kantapään keskimmäiset
silmukat, kunnes jäljellä on edellisen kerroksen kaksoissilmukka ja käännä työ.* Toista *-*, kunnes
kantapään keskellä on 12 silmukkaa ja molemmissa sivuissa 12 (14) kaksoissilmukkaa.
Neulo seuraavaksi kaksi kerrosta oikein työn kaikilla 72 (80) silmukalla. Jokainen kaksoissilmukka
neulotaan normaalisti yhtenä silmukkana. Neulo vielä kantapään keskimmäiset 12 silmukkaa oikein
ja käännä työ. Aloita sitten kantapään kerrosten pidentäminen. Nosta 1. silmukka nurin neulomatta
ja kiristä kaksoissilmukaksi. Neulo 11 silmukka nurin ja käännä työ.
*Nosta 1. silmukka nurin neulomatta ja kiristä kaksoissilmukaksi. Neulo keskimmäiset silmukat mukaan lukien edellisen kerroksen kaksoissilmukka ja sitä seuraava silmukka ja käännä työ.* Toista *-*,
kunnes kantapään molemmissa sivuissa on jäljellä yksi kaksoissilmukka.
Neulo kantapään oikean puolen kerroksen loppuun mukaan lukien kaksoissilmukka, mutta älä enää
käännä työtä. Kantapään viimeinen kerros neulotaan jälleen suljettuna neuleena työn kaikilla silmukoilla. Neulo 2. ja 3. puikon silmukat oikein. Neulo 4. puikon alun viimeinen kaksoissilmukka vielä
mukaan työhön ja jaa kantapään silmukat jälleen kahdelle puikolle (18 (20) silmukkaa/puikko).
(1)Lisätietoa ja kuvalliset ohjeet lyhennetyistä kerroksista sekä kaksoissilmukasta löydät esimerkiksi
täältä: https://punomo.ﬁ/kasityotekniikat/lankatekniikat/neulonta-tee-langoista/lyhennetyt-kerrokset/lyhennetyt-kerrokset/
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Sukan kantapäämalli on tiimalasi, joka neulotaan lyhennetyillä kerroksilla.
Kuvanveistäjä Mauno Kiviojan Pirkkalan Tiima -veistos voitti Pirkkalan kunnan
60-vuotisjuhlansa kunniaksi julistaman kuvanveistokutsukilpailun. Vuonna
1985 valmistunut kaksiosainen teos muodostuu pronssisesta veistoksesta
ja tiilestä ja laastista tehdystä seinärelieﬁstä. Taiteilijan kuvauksen mukaan
teos on merkki ajan tuulista ja nykyajasta. Nykyhetki on origo, jossa linjat,
menneisyys ja tulevaisuus, kohtaavat. Teos sijaitsi Pirkkalan kunnanvirastotalon pihalla vuoteen 2018 asti, jolloin veistos siirrettiin väliaikaiselle sijaintipaikalle Koulutieltä Vähäjärvelle kääntyvän kevyen liikenteen väylän viereen
puistoalueelle. Kunta myi keskustakorttelin tontin, ja virastotalo reliefeineen
purettiin. Kunta teetti Tiimasta myös pienoisveistoksia, joita se on myöntänyt
erityisistä ansioista luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Mauno Kivioja, Pirkkalan Tiima
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