
 

 

 

 

 

KAL, sukat 

KUNINGATTAREN KRUUNUT 

Malli: Noon knit/ Outi Markkanen 

Varren pituus 12 cm. Mallissa neulotaan sileää nurjaa ja oikeaa, 1 o, 1 n 
– joustinta, oikea silmukka neuloen takareunastaan sekä pitsineuletta. 
Sukan koko on 38–39. 
Tarvitset 2 kerää Regia 6-fädig valkoista(02080) (75% villa, 25% 
polyamidi, 50 g = 125m), 
sekä sukkapuikot 3 tai 3,5 käsialan mukaan. Tiheys on 22 s =10 cm sileää oikeaa neulottuna. 
Neulo molempia sukkia samanaikaisesti. 
 

Päivä 1 
Luo 54 s (14+13+14+13 s). Neulo suljettuna neuleena 4 krs nurjaa ja 1 krs oikeaa. 

 

Päivä 2 

Neulo 8 krs ruutupiirroksen mukaan. Toista 9 s:n mallikerta yhteensä 6 x. 

 

 oikea s  

 ylivetokavennus (ota 1.s neulomatta puikolle, neulo seuraava s o, nosta 
neulomaton neulotun yli) 

 neulo 2 o yhteen  

 tee langankierto puikolle 

 

 

 

Päivä 3 

Neulo 3 krs nurjaa, 1 krs oikeaa. 

Neulo 1 o, 1 n – joustinta 10 krs. Neulo oikea s kiertäen. (neulo s takareunasta). 

 

Päivä 4 

Neulo 10 krs ruutupiirroksen mukaan. Toista 6 s:n mallikerta yhteensä 9 x. 

 

 

  oikea s kiertäen, neulo silmukan takareunasta 

  tee langankierto puikolle 

  ylivetokavennus (ota 1.s neulomatta kiertäen puikolle, neulo seuraava s, nosta 
neulomaton neulotun yli) 

  neulo 2 o yhteen (käännä päällimmäiseksi jäävä s kiertäen ennen yhteen 
neulomista) 

  nurja s 

  3 o yhteen= nosta 2s neulomatta puikolle kuin neuloisit ne oikein, neulo 1 o, 
nosta neulomattomat neulotun yli 

  neulo 2 n yhteen 

  neulo langankierto kiertäen silmukka vastapäivään 

                                             neulo langankierto kiertäen silmukka myötäpäivään 



 

Päivä 5 

Neulo 1 o, 1 n – joustinta 8 krs. Neulo oikea s kiertäen.  

 

Päivä 6 

Neulo puikon I 1. s puikolle IV. Siirrä puikon III 1. s puikolle II.  

Kantalappu neulotaan puikoilla I ja II. Neulo s:t samalle puikolle neuloen vielä 1 o, 1 n -joustinta. = 27 s 

Neulo nurjalta 1 o, 2 n yhteen, neulo nurjaa kunnes jäljellä on 1 s. Neulo se o. = 26 s 

Neulo jatkossa kantalapun reunimmaiset s:t oikein sekä oikealla että nurjalla. 

1.krs Neulo reuna s. *Neulo seuraava s oikein, älä päästä s puikolta vaan nosta alakautta  oikean puoleiselle 
puikolle. Neulo seuraava s o, nosta oikean puoleiselle puikolle nostettu s neulotun yli*, toista *-*. Neulo reuna s. 

2.krs Neulo nurjalla nurjaa, paitsi reunas:t o. 

Toista kerroksia 1-2 yhteensä 12 x. Neulo vielä krs 1. =25 krs 

 

Päivä 7 

Kantapohjan kavennukset. Neulo nurjalta kunnes jäljellä on 9 s, neulo 2 n yhteen, käänny. 

Ota 1 s neulomatta ja neulo oikealta kantalapun neulosta kunnes jäljellä on 9 s, tee ylivetokavennus, käänny. 

Ota 1 s neulomatta. Neulo nurjalta kunnes jäljellä on 8 s, neulo 2 n yhteen, käänny. 

Ota 1 s neulomatta. Neulo oikealta kantalapun neulosta kunnes jäljellä on 8 s, tee ylivetokavennus, käänny. 

Toista edellisen tapaan, kunnes puikolla on 10 s jäljellä ja viimeisin krs on neulottu oikealta. 

Jaa silmukat 2 puikolle. Puikkojen numerointi alkaa nyt jalkapohjasta (puikot I ja IV). 

Poimi puikolle I neuloen kantalapun reunasta (5 s:n jatkeeksi) 14 s ainaoikein neulotun reunasilmukan nypystä.  

Neulo puikon II ja III s:t joustinta. 

Poimi 14 s toisesta reunasta ja neulo kantapohjan 5 s jatkoksi. =19+13+14+19 s 

 

Päivä 8 

Neulo puikoilla I ja IV sileää oikeaa. 

Kun puikolla I on 3 s jäljellä, neulo 2 o yhteen, 1o. Neulo puikot II ja III ruutupiirroksen mukaan. Neulo puikon IV 
alussa 1 o, tee ylivetokavennus (nosta s neulomatta, neulo 1 o, nosta neulomaton s neulotun yli). Neulo 
välikerros. Toista kavennuksia joka 2.krs kunnes puikoilla on 13 s.  

 

 
 

 

 

 oikea s kiertäen, neulo silmukan takareunasta 

 oikea s, neulo silmukan etureunasta, ei kiertoa 

 tee langankierto puikolle 

 ylivetokavennus (ota 1.s neulomatta kiertäen puikolle, neulo seuraava s, nosta neulomaton neulotun yli) 

 neulo 2 o yhteen (käännä päällimmäiseksi jäävä s kiertäen ennen yhteen neulomista) 

 nurja s 

 3 o yhteen= nosta 2s neulomatta puikolle kuin neuloisit ne oikein, neulo 1 o, nosta neulomattomat neulotun 
yli 

 neulo 2 n yhteen 



 neulo langankierto kiertäen silmukka vastapäivään 

 neulo langankierto kiertäen silmukka myötäpäivään 

 

 

 

Päivä 9 

Neulo puikoilla I ja IV sileää oikeaa. Neulo puikot II ja III ruutupiirroksen mukaan. 

 

 
 

 oikea s kiertäen, neulo silmukan takareunasta 

 oikea s, neulo silmukan etureunasta, ei kiertoa 

 tee langankierto puikolle 

 ylivetokavennus (ota 1.s neulomatta kiertäen puikolle, neulo seuraava s, nosta neulomaton neulotun yli) 

 neulo 2 o yhteen (käännä päällimmäiseksi jäävä s kiertäen ennen yhteen neulomista) 

 nurja s 

 3 o yhteen= nosta 2s neulomatta puikolle kuin neuloisit ne oikein, neulo 1 o, nosta neulomattomat neulotun 
yli 

 neulo 2 n yhteen 

 neulo langankierto kiertäen silmukka vastapäivään 

 neulo langankierto kiertäen silmukka myötäpäivään 

 

 

Päivä 10 

Jatka puikoilla I ja IV sileää oikeaa. Neulo puikot II ja III ruutupiirroksen mukaan. 

 

 

 oikea s kiertäen, neulo silmukan takareunasta 

 oikea s, neulo silmukan etureunasta, ei kiertoa 

 tee langankierto puikolle 

 ylivetokavennus (ota 1.s neulomatta kiertäen puikolle, neulo seuraava s, nosta neulomaton neulotun yli) 

 neulo 2 o yhteen (käännä päällimmäiseksi jäävä s kiertäen ennen yhteen neulomista) 

 nurja s 

 

 

 

 

 



 

Päivä 11 

Jatka puikoilla I ja IV sileää oikeaa. Neulo puikot II ja III ruutupiirroksen mukaan. 

 

 
 

 oikea s kiertäen, neulo silmukan takareunasta 

 oikea s, neulo silmukan etureunasta, ei kiertoa 

 tee langankierto puikolle 

 ylivetokavennus (ota 1.s neulomatta kiertäen puikolle, neulo seuraava s, nosta neulomaton neulotun yli) 

 neulo 2 o yhteen (käännä päällimmäiseksi jäävä s kiertäen ennen yhteen neulomista) 

 nurja s 

 3 o yhteen= nosta 2s neulomatta puikolle kuin neuloisit ne oikein, neulo 1 o, nosta neulomattomat neulotun 
yli 

 

Päivä 12 

Jatka puikoilla I ja IV sileää oikeaa. Neulo puikot II ja III ruutupiirroksen mukaan. 

 

 

 oikea s kiertäen, neulo silmukan takareunasta 

 tee langankierto puikolle 

 ylivetokavennus (ota 1.s neulomatta kiertäen puikolle, neulo seuraava s, nosta neulomaton neulotun yli) 

 neulo 2 o yhteen (käännä päällimmäiseksi jäävä s kiertäen ennen yhteen neulomista) 

 nurja s 

 3 o yhteen= nosta 2s neulomatta puikolle kuin neuloisit ne oikein, neulo 1 o, nosta neulomattomat neulotun 
yli 

 neulo 2 n yhteen 

 neulo langankierto kiertäen silmukka vastapäivään 

 neulo langankierto kiertäen silmukka myötäpäivään 

 

 

 

 



 

Päivä 13 

Kärkikavennukset 

 

 

 

 oikea s kiertäen, neulo silmukan takareunasta 

 oikea s, neulo silmukan etureunasta, ei kiertoa 

 nurja s 

 tee langankierto puikolle 

 ylivetokavennus (ota 1.s neulomatta kiertäen puikolle, neulo seuraava s, nosta neulomaton neulotun yli) 

 neulo 2 o yhteen (käännä päällimmäiseksi jäävä s kiertäen ennen yhteen neulomista) 

  ylivetokavennus ilman silmukan kiertoa 

  2 o yhteen ilman silmukan kiertoa 

 Kaventunut s, ruutua ei lasketa silmukaksi 

Jäljellä on 4 s puikollaan. Neulo vielä puikon I silmukat puikolle IV. Siirrä päällispuolen s:t samalle puikolle. 

Silmukoi kärki kiinni. Tai käännä sukka nurinpäin ja tee seuraavasti: 

Neulo etummaisen ja takimmaisen puikkojen 1. s:t o yhteen. Neulo puikkojen 2. s:t o yhteen, vedä 

takimmainen s etummaisen s:n yli.  

Neulo puikkojen 3. s:t o yhteen, vedä takimmainen s etummaisen yli. Jatka päättelemistä edellisen 

mukaan. Päättele langat  
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