
Regia 4-säikeinen 

Noale -sukat 

 

Koko: 34/35(38/39) 

Lanka: Regia 4-fädig -lankaa 100 g neonvihreää (02091) ja  

50 g neonsinistä (02094). 

Prym sukkapuikot: 2-3 mm tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 30 s ja 40 krs sileää neuletta kirjoneuleena = 10 cm.  

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n.  

Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein ja neulo 

tasona oikealla oikein, nurjalla nurin. Kuviot: Neulo 

ruutupiirroksen mukaan kirjoneuleena. Toista piirroksen 1.-8. 

krs:ia. Tee pohjan s:illa aina kirjoneuleen kaksivärisillä krs:illa 1 s 

neonsinisellä ja 1 s neonvihreällä vuorotellen ja neulo yksivärisillä 

neonsinisillä krs:illa pohjankin s:t samalla värillä.  

Ainaoikein -neule: Neulo tasona kaikki krs:t oikein. 

 

Tee näin: Luo neonsinisellä langalla 56(64) s ja jaa s:t 4:lle 

sukkapuikolle = 14(16) s kullekin. Neulo suljettuna neuleena 1 krs oikein ja sitten 3 cm 

joustinneuletta. Aloita sitten sileä neule kirjoneuleena ruutupiirroksen mukaan 34/35 -koossa nuolen 

kohdalta ja 38/39 -koossa piirroksen oikeasta reunasta. Kun olet neulonut 32(40) krs eli n. 8(10) cm 

kirjoneuletta, jätä II ja III puikkojen s:t odottamaan ja tee IV ja I puikoilla kantatilkku neonsinisellä 

langalla. 

Neulo näillä 28(32) s:lla tasona näin: reuna-s, 2 s ainaoikeaa, 22(26) s sileää neuletta, 2 s ainaoikeaa ja 

tee reuna-s. Kun olet neulonut kantatilkkua 28(32) krs, jaa IV ja I puikkojen s:t 3:lle puikolle eli 

keskimmäiselle puikolle tulee 10(12) s ja niiden molemmin puolin 9(10) s.  

Tee nyt kantapään kulma. 1.krs: (op) neulo 18(21) s o, tee ylivetokavennus (=nosta keskipuikon 

viimeinen s neulomatta, neulo reunapuikon 1. s o ja vedä nostettu s neulotun yli), käännä työ. 2.krs: 

nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn edessä, neulo keskipuikolta 8(10) s n, sitten 2 s nurin yhteen 

(=keskipuikon viimeinen s + reunapuikon 1. s), käännä työ. 3.krs: nosta 1 s nurin neulomatta, lanka 

työn takana, neulo keskipuikolta 8(10) s o ja tee ylivetokavennus, käännä työ. Toista 2.-3. krs:ia 

kunnes kantapäässä on jäljellä keskimmäiset 10(12) s ja olet viimeksi neulonut oikean puolen krs:n. Jaa 

s:t kahdelle puikolle (=IV ja I puikot), 5(6) s molemmille. Aloita sitten mallineuleet suljettuna neuleena 

näin: Poimi neonsinisellä langalla kantatilkun reunasta 14(16) s + kulmakohdasta 1 s ja neulo ne I 

puikolla kiertäen oikein, neulo II sekä III puikoilla kirjoneuletta, poimi kantatilkun kulmakohdasta 1 s ja 

tilkun reunasta 14(16) s ja neulo ne IV puikolla kiertäen oikein, neulo vielä tilkun 5(6) s o. Kerroksen 

vaihtumiskohta on nyt tässä, kantapään keskellä. Jatka näillä 68(78) s:lla pohjan silmukoilla vuorotellen 

1 s neonsinisellä ja 1 s neonvihreällä ja päällisen s:illa kirjoneuletta kuten aiemminkin. Neulo samalla 

neonsinisellä langalla I puikon lopussa 2 s oikein yhteen ja tee IV puikon alussa ylivetokavennus. Toista 

tällaiset kavennukset joka 2. krs kunnes työssä on jäljellä 56(64)s. 

 

 

 

 



Kun jalkaosan pituus on 18(20) cm, jatka kaikilla s:illa sileää neuletta neonsinisellä langalla ja aloita 

kärkikavennukset. 

Neulo I ja III puikkojen lopussa 2 s o yhteen ja 1 s o, sekä neulo II ja IV puikkojen alussa 1 s o, ja tee 

ylivetokavennus. Toista kavennukset 3 krs:n kuluttua kerran, sitten joka 3. krs 2 kertaa, joka 2. krs 3 

kertaa ja tee sen jälkeen kavennuksia joka krs kunnes työssä on jäljellä 8 s. Katkaise lanka, vedä se 

kaksinkertaisena s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. Tee toinen sukka samoin. 
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