
Perfect Premium 

Aamu, kääntövarsisukat 

Sukissa on kääntövarsi, jossa on koristeena napit. 

Kantapään kohdalla neulotaan silmukat apulangalle 
ja kantapää neulotaan viimeiseksi. 

Koko: 38-39 

Lanka: Perfect Premium violetti(8), 75% villa, 25% 
polyamidi, 150 g = 375m  

Langan menekki: mallisukissa 110 g   

Prym puikot: pyöröpuikot nro 3,5 ja sukkapuikot nro 3 
tai käsialan mukaan 

Mallineuleet: ainaoikeaa, 2 o, 2 n – joustinta, sileää 
oikeaa, sileää nurjaa sekä pintaneuletta ruutupiirroksen 
mukaan  

Tiheys: 24 s = 10 cm sileää oikeaa 

Muuta: 6 nappia  

Malli: Noon Knit, Outi Markkanen 
 

  

Varsi, oikea sukka 
Luo 73 s pyöröpuikoille ja neulo tasona 6 krs ainaoikeaa.  Neulo 5 s o, aloita mallineule ruutupiirroksen mukaan. 
Toista ruutupiirros 4 x, mutta jätä viimeisessä kuviossa ruutupiirroksen viimeinen s neulomatta, neulo 5 o. Neulo 
kappaleen molemmin puolin 5 reunimmaisella s:lla ainaoikeaa koko matkan. 

Kun olet neulonut ruutupiirroksen kaikki kerrokset, neulo vielä 1 krs nurjaa (taitekrs), mutta jätä ainaoikein 
reunuksen 5 s neulomatta puikon lopusta. Siirrä ne sukkapuikolle ja aseta aloitusreunuksen eteen. Neulo 
reunusten s:t päällekkäin nurin yhteen(kerroksen vaihtumiskohta).   

Jatka sukkapuikoilla. = 68 s, 17 s puikollaan.  

Neulo 3 krs sileää oikeaa. Kavenna viimeisellä krs:lla jokaiselta puikolta 2 s.= 15 s puikollaan 

Jatka neuloen 2 o, 2 n – joustinta 7 cm.  

Käännä varsi puikkojen läpi nurinpäin ja vaihda neulomissuuntaa.  

Jatka puikoilla I ja II nurjaa (jalan päällispuoli) ja puikoilla III ja IV oikeaa. 

Kavenna 1. krs:lla I puikolta 1 s ja muilta puikoilta 2 s. = 14 + 13 + 13 + 13 s. 

Kun olet neulonut kääntämisen jälkeen 2 ,5 cm, neulo puikolla I 6 s ja aloita pintaneule ruutupiirroksen mukaan 
jalan päällispuolelle. (Kun olet neulonut kuvion kerrokset 1 x, neulo 2 välikerrosta nurjaa ja toista kuvio).  

 

Kantapään kohta 

Kun olet neulonut kääntämisen jälkeen 5 cm, neulo puikoilla III 1 o, neulo loput puikon s:t sekä puikon IV 12 s 

erivärisellä apulangalle kantapäätä varten (=24 s, kantapää neulotaan viimeiseksi). Jatka neulomista puikoilla III 

ja IV varsinaisella langalla sileää oikeaa (sukan pohja).  

Kun olet neulonut kantapään merkkilangasta 14 cm, siirrä III puikon 1. s puikolle II ja IV puikon viimeinen s 

puikolle I. = 15 + 14 +12 + 12 s 
 

Kärkikavennus 

Neulo I puikon alussa ylivetokavennus, neulo II puikon lopussa, kun jäljellä on 2 s, 2 o yhteen. =14 + 13 + 12 + 
12 s. Neulo 4 välikerrosta. 

Neulo I ja III puikon alussa ylivetokavennus, neulo II ja IV puikon lopussa, kun jäljellä on 2 s, 2 o yhteen.  
Neulo 3 välikerrosta. Toista kavennukset, neulo 2 välikerrosta. Toista kavennukset, neulo 1 välikrs muilla 

puikoilla, mutta tee kavennus puikolla I. = 10 + 10 + 9 + 9 s. 
Toista kavennukset joka krs, kunnes jäljellä on 4 s puikollaan.  

Katkaise lanka, siirrä s:t kahdelle puikolle, puikkojen I ja II s:t samalle puikolle ja puikkojen III ja IV s:t samalle 
puikolle. Silmukoi kärki kiinni. 
 
 
 
 
 

Kantapään neulominen 
Poimi apulangan molemmin puolin 12 s puikolleen.  Poimi molemmista kulmista 1 s ja neulo ne seuraavalla 
kerroksella viereisten s:n kanssa o yhteen. Neulo 4 krs.  



Neulo I ja III puikon alussa 1 o, tee yliveto kavennus. Neulo II ja IV puikon lopussa, kun jäljellä on 3 s, 2 o 
yhteen, 1 o. Neulo 2 välikerrosta. Toista kavennukset. Neulo 1 välikerros. Toista kavennukset joka krs, kunnes 
jäljellä on 4 s puikollaan.  

Katkaise lanka, siirrä s:t kahdelle puikolle, puikkojen I ja II s:t samalle puikolle ja puikkojen III ja IV s:t samalle 
puikolle. Silmukoi pohja kiinni. 
 

Neulo vasen sukka peilikuvana . Aseta ainaoikein reunukset päinvastoin päällekkäin. Neulo puikoilla I ja II 

oikeaa ja puikoilla III ja IV nurjaa(jalan päällispuoli). 

 

Päättele langat ja ompele napit kiinni molempien reunusten läpi. 

Ruutupiirros 
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Perfect Premium 

Strumpor med nedvikta skaft 

 

Strumporna har nedvikta skaft dekorerade med knappar. För hälen, som stickas till sist, stickas m över på en 

hjälptråd. 

 

Storlek: 38-39 

Garn: Perfect Premium violett (8) (75 % ull, 25 % polyamid,  

150 g = 375 m) 

Garnåtgång: 110 g för modellstrumporna 

Tillbehör: 6 knappar 

Stickor: rundsticka nr 3½, strumpstickor nr 3 eller enligt handlag 

Sticksätt: Rätstickning: Sticka alla v rätt.  

Resår: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.  

Rättvänd slätstickning: Sticka alla v rätt.  

Avigvänd slätstickning: Sticka alla v avigt.  

Ytmönster: Sticka enligt diagrammet. 

Stickfasthet: 24 m slätstickning = 10 cm 

Design: Noon Knit, Outi Markkanen 



 

Skaftet, höger strumpa 

Lägg på rundstickan upp 73 m och sticka plant 6 v rätstickning. Sticka därefter 5 m rätstickning, ytmönster enligt 

diagrammet som upprepas 4 gånger men lämna i den sista upprepningen den sista m ostickad, 5 m rätstickning. 

Fortsätt i denna indelning tills hela diagrammet är stickat. Sticka därefter 1 avigt v (vikkant) fram till de 5 

rätstickade m i slutet av v. Lägg dessa m på en strumpsticka, lägg dem utanpå de 5 m i början av v och sticka 

dessa 5 m avigt ihop (början av v). 

Lägg m över på strumpstickorna = 68 m, 17 m på var sticka. 

Sticka 3 v rättvänd slätstickning och minska på sista v 2 m på varje sticka = 15 m på var sticka. Sticka 7 cm 

resår. Vänd skaftet med avigsidan utåt och byt stickningens riktning. Sticka med m på sticka I och II avigvänd 

slätstickning (utanpå foten) och med m på sticka III och IV rättvänd slätstickning. Minska på 1:a v 1 m på sticka I 

och 2 m på de övriga stickorna = 14 + 13 + 13 + 13 m. 

När arbetet mäter från resåren mätt 2,5 cm, sticka 6 m på sticka I och sedan ytmönster enl diagrammet 

(utanpå foten). Sticka därefter 2 v avigvänd slätstickning och upprepa mönstret ytterligare 1 gång, återstoden i 

avigvänd slätstickning. 

Hälen 

När arbetet mäter 5 cm från vändningen mätt, sticka med ett hjälpgarn i avvikande färg på sticka III 1 rm, de 

återstående m + 12 m från sticka IV (= 24 m för hälen som stickas till sist). Flytta dessa 24 m tillbaka till sticka 

IV och III och sticka dem i rättvänd slätstickning (under foten). 

När arbetet mäter 14 cm från hälens hjälptråd mätt, flytta 1:a m från sticka III över på sticka II och den sista m 

på sticka IV över på sticka I = 15 + 14 + 12 + 12 m. 

Hoptagningarna för tån 

Sticka i början av sticka I 1 överdragshoptagning (= 1 öhpt = lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m 

över den stickade) och i slutet av sticka II 2 rm ihop = 14 + 13 + 12 + 12 m. Sticka 4 mellanv. 
Sticka i början av sticka I och III 1 öhpt och i slutet av sticka II och IV 2 rm ihop. Sticka 3 mellan v. Upprepa 

hoptagningarna, sticka 2 mellanv. Upprepa hoptagningarna, sticka 1 mellanv och minska samtidigt 1 m på sticka 

I = 10 + 10 + 9 + 9 m. 

 
Upprepa hoptagningarna varje v tills det återstår 4 m på varje sticka. 

Ta av garnet men lämna en tillräckligt lång ände för hopsyningen. Lägg m från sticka I och II på samma sticka 

och från III och IV på en annan sticka. Sy ihop m med maskstygn. 
Stickning av hälen 

Dra ur hjälptråden och plocka upp 24 m från vardera kanten + 1 m från vartdera hörnet vilka stickas på 

följande v rätt ihop med m bredvid. Fördela m på 4 stickor Sticka 4 v. 

Sticka sedan i början av sticka I och III 1 rm, 1 öhpt och i slutet av sticka II och IV 2 rm ihop, 1 rm. Sticka 2 

mellanv. Upprepa hoptagningarna och sticka 1 mellanv. Upprepa hoptagningarna varje v tills det på varje sticka 

återstår 4 m. 

Ta av garnet men lämna en tillräckligt lång ände för hopsyningen. Lägg m från sticka I och II på samma sticka 
och från III och IV på en annan sticka. Sy ihop m med maskstygn. 

 

Sticka vänster strumpa spegelvänt. Lägg de rätstickade kanterna tvärtom på varandra och sticka rättvänd 

slätstickning med m på sticka I och II samt avigvänd med m på sticka III och IV (utanpå foten). 

 

Fäst alla trådar och sy fast knapparna på de rätstickade kanterna. 

 



 
 

 avig m 

 

 rät m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright:  

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava     

puh 09-274871   
www.prym.fi 

 


