
  



 
 
 
 

TARVIKKEET 
1 kerä WATG’s Kinda Magic Yarn -lankaa. 
Prym sukkapuikot nro 2-2,5 ja 2,5-3 tai 
käsialan mukaan. 
NEULETIHEYS  
Tässä mallissa on oikean tiheyden saaminen 
erittäin tärkeää.  
Neulo ensin sileäneuleinen mallitilkku 
puikoilla nro 2,5-3. Mittaa tilkusta tiheys. 
Tiheyden tulisi olla 30 s ja 42 krs = 10 cm. 
Katso ohjeen kohdat 3-5 ja muuta 
puikkokokoa jos on tarpeen. Jos tiheytesi on 
hiukankin erilainen, sukan kuviot eivät 
onnistu! 
Sileä neule 
10 cm = 30 s ja 10 cm = 42 krs. 
NÄIN NEULOT KINDA MAGIC SUKAT 
Sukat neulotaan varren yläreunasta lähtien 
suljettuna neuleena. Sukan kantapää 
neulotaan vasta lopussa. Jotta neulominen 
olisi hieman helpompaa, kantapää ja kärki 
neulotaan samalla tavalla. 
Voit merkitä kerroksen rajakohdan, jotta 
tietäisit missä kohtaa se on. Leikkaa 
langanpätkä ja tee sen päähän lenkki. Laita 
sitten lenkki kerroksen lopussa puikolle. 
1 Vedä aluksi kerän sisäpuolelta langanpää 
ulos (vyötteeseen on merkitty EASY START). 
Pura langan päästä keltaista lankaa, kunnes 
tulet ensimmäisen värin kohdalle. Leikkaa 
keltainen lanka, mutta älä heitä sitä pois. 
Tarvitset sitä kantapään silmukoita varten. 
2 Langan ensimmäinen väri käytetään 
silmukoiden luomiseen, pura lankaa kerästä 
(n. 70 cm) kunnes seuraava väri tulee 
vastaan. Tee 2 värin rajakohtaan lenkki ja luo 
sitten sukkapuikolle 60 s ristikkäin. Jaa 
silmukat 4:lle sukkapuikolle, 15 s kullekin. 
Aloita nyt neulominen suljettuna neuleena. 
3 Neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -
joustinneuletta kunnes langan tämä väri 
loppuu. Jos neuletiheytesi on oikea, väri 

riittää kerroksen loppuun. Jos näin ei käy, lue 
seuraava teksti jotta saat oikean tiheyden. 
4 Aloitat nyt raidoitetun osan. Neulo sileää 
neuletta 1 krs. Värin pitäisi vaihtua kerroksen 
lopussa. Jos väriä riittää seuraavalle 
kerrokselle, vaihda työhön paksummat puikot 
ja jos väri loppuu ennen krs:n loppua, vaihda 
työhön ohuemmat puikot. 
5 Neulo sileänä neuleena seuraava raita. 
Tuliko väristä 1 kokonainen kerros? Jos ei 
tullut, vaihda jälleen puikkoja kunnes tiheys 
on oikea. 
6 Kun olet saanut oikean tiheyden, laita 
kerroksen alkuun merkki. Jatka raitojen 
neulomista sileänä neuleena. Nyt näet kuinka 
leopardikuviot muodostuvat neuleeseen. Jos 
kuitenkin kuviot taipuvat vasemmalle päin, 
neulot liian tiukkaa ja jos ne taipuvat oikealle, 
neulot liian löyhää. 
7 Jatka sileää kunnes langan väri muuttuu 
kantapään väriksi. Kun tulet värien 
rajakohtaan, neulo puikko loppuun ja jätä s:t 
sekä lanka odottamaan. Keri nyt kantapään 
väri pienelle kerälle ja katkaise sitten lanka. 
Jätä kerä varren sisään odottamaan, lopuksi 
neulot tällä kerällä kantapään. 
8 Ota nyt työhön kerän alussa ollut keltainen 
lanka ja neulo sillä seuraavien kahden puikon 
s:t (=30 s), jätä keltaisesta langasta 
molempiin päihin langanpäät. Tähän kohtaan 
neulot lopuksi kantapään. 
9 Jätä keltainen lanka työn taakse ja ota 
neuleen lanka työhön. Neulo seuraavien 
kahden puikon s:t ja laita merkki kerroksen 
aloituskohdaksi. 
10 Jatka sileää väriraita loppuun. 
11 Jatka raidoitusta ja katso, että raidat 
jatkuvat 1 kerroksen pituisina. 
12 Kun olet tehnyt raidoituksen valmiiksi, 
jatka sileää kunnes sukka on sopivan pituinen 
eli n. 0 [2] 5 [8] 11 [14] krs kokoihin 36 [37] 
38 [39] 40 [41]. 
13 Aloita nyt kärki. Neulo kerrosta niin, että 
teet kärjen samoilla silmukoilla kuin 
kantapään. 
14 Neulo 3 kerrosta. 



15 Kavennuskerros: Neulo 1 s o ja tee 
vasemmalle kääntyvä kavennus, neulo puikko 
loppuun. Neulo seuraavaa puikkoa kunnes 
sillä on jäljellä 3 s, tee oikealle kääntyvä 
kavennus ja neulo 1 s o. Neulo seuraavalta 
puikolta 1 s o ja tee vasemmalle kääntyvä 
kavennus ja neulo puikko loppuun. Neulo 
seuraavaa puikkoa kunnes sillä on jäljellä 3 s, 
neulo oikealle kääntyvä kavennus ja neulo 1 s 
o (56 s.) 
16 Neulo 2 kerrosta. 
17 Kavennuskerros: Toista kohta 15. (52 s.) 
18 Neulo 2 kerrosta. 
19 Kavennuskerros: Toista kohta 15. (48 s.) 
20 Neulo 1 kerros. 
21 Kavennuskerros: Toista kohta 15. (44 s.) 
22 Neulo 1 kerros. 
23 Kavennuskerros: Toista kohta 15. (40 s.) 
24 Neulo 1 kerros. 
25 Kavennuskerros: Toista kohta 15. (36 s.) 
26 Kavennuskerros: Toista kohtaa 15. vielä 6 
kertaa. (12 s.) 
27 Siirrä II puikon s:t I puikolle ja III puikon s:t 
IV puikolle. 
28 Katkaise lanka siten, että siihen jää n. 30 
cm pitkä langanpää ja ompele kärki umpeen. 
Pujota lanka neulan silmään ja ompele s:t 
yhteen silmukoimalla. 
29 Seuraavaksi teet kantapään. Poimi 
keltaisen raidan ala- ja yläreunasta 30 s ja jaa 
s:t 4:lle sukkapuikolle. 
30 Aina kun olet poiminut silmukan, pura sen 
kohdalta keltainen lanka. Älä ole huolissasi, 
kaikki s:t ovat turvassa puikoilla! 
31 Aloita kerros toisesta kantapään sivusta, 
*poimi ylä- ja alapuolen silmukoiden 
rajakohdasta 1 s ja neulo se oikein*. Neulo I 
ja II puikkojen silmukat. Toista *-* ja neulo III 
sekä IV puikkojen s:t. I sekä III puikoilla on nyt 
16 s ja II sekä IV puikoilla on 15 s. (62 s.) 
32 Kavennuskerros: Tee vasemmalle 
kääntyvä kavennus, tee vielä vasemmalle 
kääntyvä kavennus, neulo puikko loppuun. 
Neulo seuraavaa puikkoa kunnes sillä on 
jäljellä 3 s, neulo oikealle kääntyvä kavennus 
ja neulo 1 s o. Tee seuraavalla puikolla 
vasemmalle kääntyvä kavennus ja vielä 

vasemmalle kääntyvä kavennus, neulo puikko 
loppuun. Neulo seuraavaa puikkoa kunnes 
sillä on jäljellä 3 s, neulo oikealle kääntyvä 
kavennus ja neulo 1 s o (56 s.) 
33 Toista kohdat 13 - 28 kuten kärjessä. 
34 Päätä kaikki langanpäät. 
TEKNIIKKA 
Ristikkäin luominen 
Näin muodostuu joustava reuna, joka sopii 
hyvin sukkiin. 
1 Tee ensin aloituslenkki. Pujota lenkki 
puikolle ja pidä puikkoa oikeassa kädessä, 
langanpäät roikkuvat suoraan alas. 
2 Pujota nyt vasemman käden peukalo ja 
etusormi kahden puikolta roikkuvan langan 
väliin ja pidä lankoja paikoillaan nimettömän 
ja pikkusormen avulla. Avaa peukaloa ja 
etusormea niin paljon kuin pystyt ja kiristä 
langanpäät tiukalle. 
3 Käytät jatkossa 3 lankaa näin:  

 
 
 
 
 

A: lanka, joka on lähimpänä sinua eli 
peukalon päällä oleva lanka 
B: lanka joka kulkee peukalon alta puikolle 
C: lanka joka kulkee puikolta etusormen 
päälle 
4 Vie oikean käden puikko A-langan päälle ja 
sieltä A-langan alle ja tuo se ulos A:n ja B:n 
välissä. 
 
 
 
 
 
5 Vie nyt puikko C-langan yli ja koukkaa lanka 
puikon kärjelle. 
 
 
 
 
 
 



6 Tuo puikon kärki ja sillä oleva silmukka A-
langan eteen. Pudota nyt peukalon ympärillä 
oleva lanka pois. Kiristä puikolla olevaa 
silmukkaa ja pujota jälleen peukalo kahden 
langan väliin. Toista 4-6 osia kunnes olet 
luonut tarpeellisen määrän silmukoita. 
Sukkapuikkojen käyttö 
Kun käytät sukkapuikkoja, voit neuloa 
suljettua neuletta, jolloin muodostuu putkilo 
eikä tarvitse ommella saumoja. Tämä sopii 
hyvin esim. sukkiin ja lapasiin. Kun luot 
silmukoita, jaa ne tasan 4:lle sukkapuikolle, 
tällöin käytät viidettä puikkoa neulomiseen ja 
pidät sitä oikeassa kädessä. Kun olet luonut 
silmukat, laita I ja IV puikot peräkkäin, jolloin 
ensimmäinen ja viimeinen s tulevat 
kohdakkain. Aloita ensimmäinen kerros 
neulomalla I puikon silmukat (näin neule 
sulkeutuu) ja neulo sitten seuraavien 
puikkojen silmukat. Kun neulot, siirtyvät 
vasemman käden silmukat oikean käden 
puikolle. Aina kun olet neulonut yhden 
puikon silmukat, siirrä tyhjentynyt puikko 
oikeaan käteesi ja neulo seuraavan puikon 
silmukat. 
1 o, 1 n -joustinneule suljettuna neuleena 
Neuleen oikea pinta on aina työn 
ulkopuolella ja nurja pinta työn sisäpuolella, 
näin jokainen kerros on aina työn oikean 
puolen kerros. 1 o, 1 n -joustinneule 
neulotaan kuten tasona eli vuorotellen 1 s 
oikein ja 1 s nurin. Nyt vain ei tarvitse 
kääntää työtä, jatkat vain neulomista 
ympyränä. 
Sileä neule suljettuna neuleena 
Sileä neule neulotaan joka kerros oikein, nyt 
ei ole nurjia silmukoita ollenkaan. 
Vasemmalle kääntyvä kavennus 
Työnnä oikean käden puikko seuraavan 
vasemman käden puikolla olevan silmukan 
läpi edestä taakse ja nosta silmukka puikolle 
neulomatta sitä. Neulo seuraava silmukka 
normaalisti oikein ja vedä sitten nostettu 
silmukka neulotun yli. Kun katsot äsken 
neulottua silmukkaa, taipuu se vasemmalle 
päin. 
Oikealle kääntyvä kavennus 

Neulo 2 s oikein yhteen samoin kuin neuloisit 
1 silmukan oikein. Työnnä oikean käden 
puikko vasemman käden kahden 
ensimmäisen silmukan läpi vasemmalta 
oikealle ja neulo ne yhdessä oikein yhdeksi 
silmukaksi. 
Silmukoiden poimiminen kantapään 
reunasta  
Tässä mallissa poimit keltaisen langan ylä- ja 
alapuolelta silmukoita. Jotta silmukat eivät 
kiertyisi, katso että työnnät puikon silmukan 
oikean reunan läpi, ei vasemman. Poimi 
silmukoita huolellisesti ja katso, että poimit 
kaikki s:t koska kaikki s:t ovat avoimia ja ne 
lähtevät purkautumaan, jos ne putoavat 
työstä. 
1 Työnnä puikko ensimmäisen apulangalla 
olevan oikean silmukan läpi, työnnä sitten 
toinen puikko aukon yläreunassa olevan 
silmukan läpi ja pura sitten apulanka 
huolellisesti silmukoista. 
2 Käytä yhtä puikkoa aukon yläreunassa ja 
toista alareunassa ja poimi kaikki silmukat 
puikoille sekä pura samalla apulanka pois 
silmukoista. 
3 Kun olet poiminut kaikki s:t, jaa ne 4:lle 
puikolle ja jatka neulomista mallin mukaan. 
Silmukoiminen 

 
 
 
 
 
 

Näin ompelet yhteen avoimia silmukoita 
siten, että ei muodostu saumaa. Ommel on 
täydellinen sukkiin! 
Jaa avoimet silmukat kahdelle puikolle niin, 
että nurjat puolet tulevat vastakkain ja 
puikoilla on sama silmukkamäärä. 
Aseta se puikko, jonka lopussa on langanpää 
itsestäsi kauemmas ja suuntaa puikkojen 
päät oikealle. 
Pujota langanpää neulan silmään ja aloita 
ompelu. Pudota silmukoita puikoilta sitä 
mukaa, kun ompelet niitä kuvan mukaan. 
Työnnä neula vuorotellen silmukan etu- ja 



takakautta ja myös vuorotellen etu- ja 
takapuikolta. 

 
 
 
 
 
 
 

HUOM: Kiristä hieman ompelemiasi 
silmukoita, mutta älä liikaa. Voit myöhemmin 
kiristää tai löyhentää silmukoita, jotta saat 
saman tiheyden kuin muuallakin sukassa. 
Pujota lopuksi langanpää sukan sisään ja tee 
solmu tai pujottele langanpää silmukoiden 
sisään. 
Langanpään päättely 
Päätä langanpää neuleen sisään siten, ettei 
se purkaudu. Pujota lanka neulan silmään. 
Pujota lanka nurjalla puolella silmukan sisään 
siten, että ompelet samaan suuntaan kuin 
neuloessasi silmukoita. Pujota n. 10 cm ja 
katkaise lanka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: MEZ GmbH 

 

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava  

puh 09-274871   

www.prym.fi 


