
Lana Mia Uni 
Pallovarsisukat 
 
Malli: Noon knit, Outi Markkanen 
Koko: 38-39 
Lanka: Gedifra Lana Mia Uni (00915) (80% villa, 20% polyamidi, 100 g = 
390m)  
Langan menekki: mallisukissa 80 g   
Puikot: sukkapuikot 3 tai käsialan mukaan 
Mallineuleet: Varsi 1 o, 1 n joustinneuletta neuloen oikea s takareunastaan.  
Tiheys: 22 s = 10 cm 

  
Varsi 
Luo 60 s (15 s puikollaan). Neulo 1.krs nurjaa. 

Neulo 12 krs 1o, 1n – joustinneuletta neuloen oikea s takareunastaan. Neulo 1 
krs nurjaa. 

Neulo ruutupiirroksen mukaan. Toista vaalean harmaalla tummennetut 
kerrokset yhteensä 13 x. = 26 krs 

 

Tummanharmaa ruutu ei ole silmukka. 

  oikea s  

  nurja s 

  neulo 2 o yhteen  

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

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

  tee langankierto puikolle kiertäen vastapäivään  

                                                                     tee langankierto kiertäen myötäpäivään  

 

Neulo 1 krs nurjaa. 

Neulo 12 krs 1o, 1n – joustinneuletta neuloen oikea s takareunastaan.  

 

Kantalappu puikoilla I ja II, ristikkäin vahvistettua neulosta, 31 s   

Neulo nurin puikolle IV puikon I ensimmäinen s, siirrä puikon III 2 ensimmäistä s puikolle II. 

Siirrä kantalapun s:t samalle puikolle. 

Neulo 1 krs oikeaa. Neulo nurjalta 1o, neulo nurjaa, neulo viimeinen s o. 

1.krs (op) Neulo 1 o, *nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o*, toista krs loppuun. 

2.krs (np) Neulo 1 o, neulo nurjaa, neulo viimeinen s o. 

3.krs (op) Neulo 2 o, *nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o*, toista *-*, neulo viimeinen s o. 

4.krs (np) Neulo 1 o, neulo nurjaa, neulo viimeinen s o. 

Toista kerroksia 1-4 yhteensä 29 krs (viimeinen krs on neulottu oikealta) 
Kantapohja, jatka neulomalla vahvistettua neulosta 
Neulo nurjaa kunnes puikolla on jäljellä 11 s, neulo 2 n yhteen. Käänny. 

Neulo vahvistettua neulosta työn oikealta puolelta, kunnes puikolla on jäljellä 11 s, tee ylivetokavennus, käänny. 
Neulo nurjaa kunnes puikolla on jäljellä 10 s, neulo 2 n yhteen. Käänny. 

Neulo vahvistettua neulosta työn oikealta puolelta, kunnes puikolla on jäljellä 10 s, tee ylivetokavennus, käänny. 

Toista edellisen tapaan kaventaen s:ta, kunnes jäljellä on 11 s ja viimeisin krs on neulottu o puolelta.  

Jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle. Puikkojen numerointi alkaa nyt kantapohjasta lukien. 
Silmukoiden poimiminen kantalapusta 
Poimi puikolle I siinä olevien 5 s:n jatkoksi, langalla neuloen, kantalapun reunasta 17 s. Neulo puikot II ja III 
nurjaa. Poimi puikolle IV kantalapun toisesta reunasta 16 s ja neulo kantalapun 6 s jatkoksi. 

Kiilaosa puikoilla I ja IV, neulo puikoilla II ja III alla olevan ruutupiirroksen mukaan. 

Neulo 2 krs sileää oikeaa. Kun puikolla I on 2 s jäljellä, neulo 2 o yhteen. Tee puikon IV alussa ylivetokavennus 
(nosta s neulomatta, neulo 1 o, nosta neulomaton s neulotun yli). Neulo 2 välikerrosta.  

Toista kavennuksia joka 3.krs kunnes puikoillaan on 14 s.  



 
Toista ruutupiirros kokonaan 5 x ja vielä 5 krs. = 55 krs 

 

Jatka 3 krs puikoilla I ja IV sileää ja puikoilla II ja III ruutupiirroksen mukaan.   

 
 

Kärkikavennus 

 

 
 

 
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.  

TAI: Kun puikoilla on yhteensä 12 s, neulo vielä jokaisella puikolla 2 o yhteen. Katkaise lanka ja pujota se s:n 
läpi ja kiristä.  

Päätä langat. 

Neulo toinen sukka samoin. 
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