
Perfect Premium 

Silvia, tytön rimpsusukat 

Sukkien neulominen aloitetaan kärjestä. 

Kantapää neulotaan lyhennetyin kerroksin 

kiilamaisesti. 

Koko: 30-31 

Lanka: Perfect Premium vaaleanpunainen(4) (75% villa, 
25% polyamidi, 150 g = 375m)  

Langan menekki: mallisukissa n.50 g   

Prym puikot: sukkapuikot 3 tai käsialan mukaan 

Mallineuleet: sileää oikeaa, 2 o, 2 n – joustinta oikeat s:t 
kiertäen sekä pitsineuletta ruutupiirroksen mukaan 

Tiheys: 24 s = 10 cm sileää oikeaa  

Malli: Noon Knit, Outi Markkanen 
 

  

Sukan neulominen aloitetaan kärjestä.  

Ota kaksi sukkapuikkoa ja kieputa lanka kahdeksikkona puikkojen ympärille oikealta vasemmalle. Aloita 
kieputtaminen langan häntäpäällä niin, että kerästä tuleva lanka jää ylimmän puikon taakse. Kun puikoilla on 7 
langankieputusta, liuta s:t puikkojen oikeaan reunaan.  
Ota kolmas puikko ja neulo ylemmän puikon s:t o. Neulo vielä toisenkin puikon langankieputukset silmukoiksi. 
Jaa silmukat 4:lle puikolle. (3+4+3+4 s puikollaan) 

1.krs I ja III puikko, neulo 1 s, tee langankierto kiertäen puikolle, neulo 2 s. 
II ja IV puikko, neulo 3 s, tee langankierto kiertäen puikolle, neulo 1 s. 
2.krs I ja III puikko, neulo 1 s, tee langankierto kiertäen puikolle, neulo langankierto + 2 s. 
II ja IV puikko , neulo 3 s + langankierto, tee langankierto kiertäen puikolle, neulo 1 s. 
Jatka lisäyksiä ja aloita samanaikaisesti pitsineulos ruutupiirroksen mukaan jalan päällispuolelle puikoilla I ja II. 
Neulo puikoilla III ja IV sileää oikeaa. (=10+11+10+11 s) 

Toista pitsineulosta harmaalla rajatun ruutupiirroksen mukaan. 
Kun sukan korkeus on kärjestä 12 cm, lisää III puikon alussa ja IV puikon lopussa 1 s tehden langankierto 
kiertäen puikolle. Toista lisäykset vielä kerran 1,5 cm päässä. =10+11+12+13 s 

Kun sukan korkeus on kärjestä 15,5cm, neulo puikot I ja II, aloita kantapää. 

 

Kantapää neulotaan puikoilla III ja IV lyhennetyin kerroksin 

Neulo oikeaa kunnes puikolla IV on jäljellä 2 s. Käänny. Siirrä nyt oikealta puikolta 1 s vasemmalle puikolle ja ota 
lanka työn takaa puikkojen välistä eteen. Siirrä s takaisin oikealle puikolle (lanka kiertyy s:n ympäri).  

Neulo nurjaa, kunnes puikolla III on jäljellä 2 s. Käänny. Siirrä 1 s oikealta puikolta vasemmalle puikolle ja ota 
lanka työn takaa puikkojen välistä eteen. Siirrä s takaisin oikealle puikolle. Neulo oikeaa, kunnes puikolla IV on 
jäljellä 3 s, toista langankierto s:n ympäri. Neulo nurjaa, kunnes puikolla III on jäljellä 3 s, toista langankierto s:n 
ympäri. 

Jatka edellisen tapaan, kunnes molemmilla puikoilla on 8 s, joiden ympäri lanka on kiertynyt. Lanka on nyt 

puikkojen III ja IV välissä. Neulo 1 krs kaikilla puikoilla, neulo kierretyt s:t seuraavasti: Nosta lanka silmukan 
ympäriltä silmukan taakse ja neulo silmukan kanssa oikein yhteen. Jatka pitsineulosta puikoilla I ja II. 

 

Toista lyhennetyt krs:t seuraavasti: Neulo oikeaa kunnes puikolla IV on jäljellä 6 s. Käänny. Kierrä lanka s:n 
ympäri. Neulo nurjaa, kunnes puikolla III on jäljellä 6 s. Käänny. Kierrä lanka s:n ympäri. Jatka edellisen tapaan, 
kunnes molemmilla puikoilla on 6 s, joiden ympäri lanka on kiertynyt. Jatka neulomista kaikilla puikoilla (jatka 
kanpään jälkeen puikoilla III ja IV sileää oikeaa). 

Kun olet neulonut 4 cm, kavenna puikon III lopussa sekä puikon IV alussa 1 s. Jatka 6 krs 2 o, 2 n joustinta, 
neulo o s:t takareunasta. Lisää kaikkien oikeiden silmukoiden väliin, 1 s tehden langankierto puikolle kiertäen. 

Neulo 1 krs 3 o (neulo s:t normaalisti etureunastaan), 2 n joustinta. Lisää kaikkien oikeiden silmukoiden väliin, 1 
s tehden langankierto puikolle kiertäen. Neulo 5 o, 2 n joustinta 4 krs. Päättele s:t neuloen ne nurin. 

 

Päätä langat. Neulo toinen sukka samoin. 
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Perfect Premium 
Flickstrumpor med volang 
 

Strumporna påbörjas från tån. Hälen stickas med förkortade varv.  

Storlek: 30-31 

Garn: Perfect Premium rosa (4) (75 % ull, 25 % polyamid, 150 g = 375 m) 

Garnåtgång: för modellstrumporna ca 50 g 

Stickor: strumpstickor nr 3 eller enligt handlag 

Sticksätt: Slätstickning: Sticka alla v rätt. 

Resår: *2 rm vridet, 2 am*, upprepa *-*. 

Spetsmönster: Sticka enligt diagrammet. 

Stickfasthet: 24 m slätstickning = 10 cm 

Design: Noon Knit, Outi Markkanen 

 

Stickningen påbörjas från tån. 

Ta två strumpstickor och sno garnet som en åtta runt stickorna från höger mot vänster. Börja sno från början 

av garnet så att tråden som kommer från nystanet blir bakom den översta stickan. Då du har 7 snoningar på 

vardera stickan, skjuta fram dem till högra änden av stickorna. 

Ta en tredje sticka och sticka snoningarna från den övre stickan rätt och därefter på en 4:e sticka snoningarna 

från den undre stickan rätt. Fördela m på fyra stickor (3+4+3+4 m). 

Sticka enl diagr ökningarna så här: 

Varv 2: sticka 1 rm, gör ett vridet omslag, sticka 2 rm (= sticka I och III), sticka 3 rm, gör ett vridet omslag, 

sticka 1 rm (sticka II och IV) (4+5+4+5 m). 

Varv 3: sticka 1 rm, gör ett vridet omslag, sticka omslaget rätt + 2 rm (= sticka I och III), sticka 3 rm + omslaget 

rätt, gör ett vridet omslag, sticka 1 rm (= sticka II och IV) (5+6+5+6 m) . 

Fortsätt med ökningarna enl diagr och påbörja samtidigt, efter 4 ökningar, på diagrammets 6:e v spetsmönstret 

utanpå foten med m på sticka I och II. Sticka slätstickning med m på stickorna III och IV. Efter v 11 när samtliga 

ökningar är gjorda är maskantalet 42 m = 10+11+10+11 m. 

Upprepa det med grått markerade avsnittet i diagrammet.  

När strumpan mäter 12 cm från tån mätt, öka med ett vridet omslag 1 m i början av sticka III och i slutet av 

sticka IV. Upprepa ökningarna efter 1,5 cm = 10+11+12+13 m. 



När strumpan mäter 15,5 cm från tån mätt, sticka m på sticka I och II och påbörja hälen. 

Hälen stickas med förkortade v med m på sticka III och IV. 

Sticka rätt tills det återstår 2 m på sticka IV. Vänd. Flytta från höger sticka 1 m över på vänster sticka och ta 

garnet mellan m fram till rätsidan. Flytta m tillbaka till höger sticka (garnet snos runt m). Sticka avigt tills det 

återstår 2 m på sticka III. Vänd. Flytta från höger sticka 1 m över på vänster sticka och ta garnet mellan m fram 

till rätsidan. Flytta m tillbaka till höger sticka. Sticka rätt tills det på sticka IV återstår 3 m, upprepa omslaget runt 

maskan. Sticka avigt tills det på sticka III återstår 3 m, upprepa omslaget runt m. 

Fortsätt på detta sätt tills det på vardera stickan finns omslag runt 8 m. Garnet är nu mellan sticka III och IV. 

Sticka 1 v med alla m, sticka m med omslag om så här: Lyft tråden som ligger runt m upp på stickan bakom m 

och sticka m + omslaget rätt ihop. Fortsätt med spetsmönster på sticka I och II. 

Upprepa de förkortade v så här: Sticka rätt tills det på sticka IV återstår 6 m, Vänd. Gör ett omslag om m. 

Sticka avigt tills det på sticka III återstår 6 m, vänd. Gör ett omslag om m. Fortsätt på detta sätt tills det på 

vardera stickan finns omslag runt 6 m. Sticka sedan med alla m, på sticka III och IV slätstickning. 

När arbetet mäter 4 cm från hälen mätt, minska 1 m i slutet av sticka III och i början av sticka IV. Sticka 6 v 

resår. Gör på sista v 1 vridet omslag mellan samtliga räta m. Sticka 1 v *3 rm (normalt i främre maskbågen), 2 

am*, upprepa *-* och gör samtidigt 1 vridet omslag mellan samtliga räta m. Sticka 4 v *5 rm, 2 am*. Maska 

avigt av. 

Fäst alla trådar. Sticka den andra strumpan på samma sätt. 
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