
NEULOTTU PERUSSUKKA  

  

Aloitus: Luo ohjeen mukainen silmukkamäärä kahdella sukkapuikolla ja jaa s:t 4 puikolle tasan tai 

ohjeen mukaan. Kerroksen rajalle jää langanpää merkiksi automaattisesti, kun suljettua neuletta 

aletaan neuloa. Kohdan voi merkitä myös toisenvärisellä langalla tai merkkirenkaalla. 

Varsi: Neulo suljettuna neuleena joustinneuletta esimerkiksi *1o1n* tai *2o2n*, toista *–*, jolloin 

varresta saadaan joustava. Varren voi neuloa kokonaan joustinta tai vain osittain ja jatkaa 

esimerkiksi sileää neuletta. Joissain malleissa varressa on enemmän silmukoita kuin jalkaterässä ja 

silloin ylimääräiset s:t kavennetaan sukan takaosasta yleensä kantapään 1. krs:lla. Saat ohjeen kahteen kantapään malliin, 

joihin taulukoissa on tarkkoja silmukka- ja cm-määriä lukuisiin kokoihin kolmelle lankapaksuudelle. 

 

HUPPUMALLINEN KANTAPÄÄ:  

Jatka työtä kantalapuksi eli kantatilkuksi 1. ja 4. puikkojen silmukoilla, muut s:t jäävät odottamaan 

omille puikoilleen. Kantalapussa voi käyttää monia mallineuleita. 

A * Sileä neule: Neulo avonaisena neuleena edestakaisin kerroksin tässä op:n krs:illa oikein ja np:n 

kerroksilla nurin. Kantalapun reunimmaiset 1–2 s voi neuloa joka krs:lla oikein (= ainaoikeaa), 

jolloin kantalapun kerrosmäärä on helppo laskea. Tarvittava kerrosmäärä kuhunkin kokoon ja 

lankaan selviää taulukoista. 

B * Vahvistettu neule: Tässäkin voit neuloa 1–2 reunimmaista s ainaoikeaa ja muut kantalapun s:t 

esimerkiksi näin:  

1. krs: *1o, nosta 1 s oikein neulomatta (lanka np:lla)*, toista *–*  

2. krs: neulo nurin 

3. krs: *nosta 1 s o neulomatta, neulo 1 o*, toista *–* 

4. krs: neulo nurin 

Toista kerroksia 1–4 koko ajan. 

Kantapohja: Tähän osaan s-määrä jaetaan ja merkitään langalla 3 osaan taulukon mukaisesti. 

Keskimmäisen osan eli kantapohjan s-määrä on keskimmäinen luku ja sen molemmin puolin on 

reunimmaisten osien s-määrä ja näiden kahden pitää olla molemmissa reunoissa samat. Neulo 

op:n krs sileää niin, että kun oikean reunan ja kantapohjan s:t on neulottu viimeiseen s:aan 

saakka (1 s jäljellä kantapohjaa), *tee pohjan viimeisellä ja toisen reunan 1. s:lla 1 yvk. Käännä 

työ, nosta 1 s n (= takakautta) neulomatta, neulo pohjan s:t viimeiseen s:aan saakka (1 s jäljellä). 

Neulo tämä viimeinen s nurin yhteen sivuosan 1. s:n kanssa. Käännä työ, nosta pohjan 1. s n 

neulomatta lanka np:lla ja neulo pohjan s:t viimeiseen s:aan saakka*. Toista *–*, kunnes 

kummankin reunan s:t loppuvat ja jäljellä on vain kantapohjan s:t. Neulo op:n krs kantapohjan 

keskelle asti = krs:n raja. 

Poimi kantalapun reunoista s:t taulukon mukaan. Poimi s:t kantalapun vasemmasta reunasta 1. 

puikolle ja oikeasta reunasta 4. puikoille. Näiden puikkojen välissä on krs:n raja. Poimi lisäksi 

kantalapun kummastakin sisäkulmasta (1. ja 2. puikon välistä sekä 3. ja 4. puikon välistä) 1 s 

puikolle kiertäen, muuten näihin puikkojen rajakohtiin tulee reiät. Neulo 1. ja 4. puikkojen s:illa 

sileää neuletta ja jatka rintapuolen eli 2. ja 3. puikkojen s:illa mallineuletta tai sileää neuletta. 

Jalkapohjan puoleisilla 1. ja 4. puikoilla on enemmän silmukoita kuin rintapuolella. Niitä pitää 

vähentää kiilaosassa. Neulo kuitenkin ensin 1 krs niin, että 1. ja 4. puikkojen s:illa neulotaan sileää 

neuletta sekä poimitut s:t takareunoistaan eli kiertäen. Rintapuolen s:t neulotaan mallin mukaan 

joko sileää neuletta tai niillä jatketaan varren neuletta. 

Kiilaosa: Jatka työtä suljettuna neuleena. Neulo ensin 1. puikko krs:n rajalta alkaen 3 s:n päähän 

sen lopusta, neulo 2o yhteen, 1o. Jatka 2. ja 3. puikkojen s:t loppuun. Neulo 4. puikolla 1o, 1 yvk 

ja jatka sileää. Tee kavennukset näillä kohdilla joka krs (rintavaan jalkaan joka 2. krs), kunnes 1. ja 

4. puikoilla on sama s-määrä kuin 2. ja 3. puikoilla. Nyt työssäsi on sama s-määrä kuin varressa 

työn alussa ellei mallissasi kavennettu luomisen jälkeen. 

Jalkaterä: Neulo jalkaterä taulukon pituiseksi (mittaa koko jalkaterän pituus kantapohja mukaan 

lukien) ja aloita kärkikavennukset. Saat kaksi erilaista kärkikavennusvaihtoehtoa. 

 

 

 

 

BUMERANGIKANTAPÄÄ: 

Neulo kantapää 1. ja 4. puikon s:illa lyhennetyin kerroksin sileää neuletta. Voit aloittaa sileän neuleen 1–2 cm ennen 

kantapään alkua 1. ja 4. puikkojen s:illa, jos sukissasi on mallineuleita esim. pitsiä. Taulukossa on kantapään s-määrä. 

Kantapään s:t jakaantuvat kolmeen ryhmään, jotka ovat taulukossa /-viivalla erotettuina. Siinä reunimmaiset numerot 

kertovat reunojen kaksoissilmukoiden lukumäärän ja keskimmäinen osa niiden s:iden lukumäärän, joissa ei tehdä 

kaksoissilmukkaa.  



Jätä 2. ja 3. puikon s:t odottamaan. Neulo 1. ja 4. puikkojen s:t samalle puikolle ja käännä työ, 

nosta np:n krs:lla lanka puikolle 1. s etukautta neulomatta lk:n kanssa, vie lanka taakse ja kiristä 

siitä tiukasti, jolloin 1. s:sta nousee kaksois-s, neulo krs n. Tee op:n krs:n alussa kaksois-s samalla 

tavalla kuin edellä ja neulo op:n krs niin, että jäljellä on vain kaksois-s. Käännä, tee kaksois-s, 

neulo np:n krs niin, että jäljellä on vain kaksois-s, käännä, tee kaksois-s. Jatka näin ja käännä aina 

juuri ennen kaksoissilmukkaa, kunnes jäljellä on vain kantapään keskimmäiset taulukon mukaiset 

s:t. Neulo nyt kaikilla s:illa 2 op:n krs suljettuna neuleena ja neulo kantapään kaksoissilmukat o 

yhteen kuin siinä olisi vain 1 s. Jatka näiden kerrosten jälkeen taas vain kantapään s:illa 

pidennettyjä kerroksia aloittaen kantapään keskimmäisillä s:illa. Neulo op:lla nämä s:t + 1 s lisää, 

käännä työ ja tee kaksois-s, neulo np:lla 1 s enemmän kuin kantapään keskimmäiset s:t, käännä ja 

tee kaksois-s. Jatka näin eli tee aina krs:n alussa kaksois-s sekä neulo krs:n lopussa kaksois-s + 1 s 

(neulo kaksois-s yhdeksi s:ksi sitä ylittäessäsi ettei s-määrä lisäänny), käännä sekä tee kaksois-s 

krs:n alkuun. Tee viimeisen np:n krs:n jälkeen käännöksen yhteydessä kaksois-s ja aloita suljettu 

neule vain op:n kerroksin ja neulo kantapään s:t samalla 2 puikolle. Jatka suljettuna neuleena 

jalkaterää taulukon mukaiseen pituuteen (mittaa koko jalkaterän pituus kantapää mukaan lukien). Aloita kärkikavennukset, 

joita on kaksi erilaista. 

 

NAUHAKAVENNUS: 

Neulo 1. ja 3. puikkojen s:t 3 s:n päähän lopusta, neulo 2o yhteen, 1o. Neulo 2. ja 4. 

puikkojen alussa 1o, tee ylivetokavennus ja sitten puikkojen loppuun saakka. Näin jalan 

kumpaankin sivuun tulee 2 kavennusta. Neulo taulukon mukaisesti kavennuskerrosten väliin 

kerroksia ilman kavennuksia. 

Kun jäljellä on 8 s, katkaise lanka ja pujota se kaksinkertaisena s:iden sisään sekä kiristä. 

 

 

 

SÄDEKAVENNUS:  

Neulo sileää neuletta suljettuna neuleena. Tee jokainen kavennus-krs niin, että sen keskellä ja 

lopussa tulee 2o yhteen kavennus. Kavennuskerrosten väliin tulee aina niin monta väli-krs, 

kuin edellä neulotulla kavennus-krs:lla oli silmukoita kavennusten välissä. Esimerkiksi: 

Joka puikolla on 14 s. Neulo 1. kavennus-krs:lla joka puikolla *5 o, 2o yhteen, 5 o, 2o yhteen*. 

Neulo sitten kaventamatta 5 krs. Neulo 2. kavennus-krs:lla joka puikolla *4 o, 2o yhteen, 4 o, 

2o yhteen*. Neulo sitten 4 krs kaventamatta jne. Jatka vastaavasti välisilmukoita ja 

välikerroksia vähentäen, kunnes työhön tulee koko krs:n ajan 2o yhteen. Pujota loput 8 s 

                  kaksinkertaiseen lankaan ja kiristä. 

              

HUOMAA! Jos puikoillasi on pariton s-määrä, neulo ennen varsinaista sädekavennusta 1 krs, jossa teet joka puikon 

loppuun kavennuksen 2o yhteen. 

 

 


