
Regia 4-säikeinen  

Harmaat sukat  

 

Koko: 39/40.  

Lanka: Regia 4-ply (100 g = 420 m) -lankaa 100 g hell-kamel-

meliert (00017). 

Prym sukkapuikot: Nro 2,5 tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 30 s ja 42 krs pitsi- ja sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Pitsineuleet: Neulo ruutupiirrosten ja ohjeen 

mukaan. Piirroksissa on vain parittomat krs:t, neulo parillisilla 

krs:illa oikeat s:t ja langankierrot oikein ja nurjat s:t nurin. Tee A-

piirroksesta 1.-26. krs:t kerran, kavenna 27. krs:lla jokaisesta 

mallikerrasta 2 s ja tee sitten 28. krs, tällöin jokaisessa 

mallikerrassa on 16 s. Toista sitten 29.-32. krs:ia. Toista B-

piirroksen 1.-4. krs:ia.  

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

neulo tasona oikealla oikein, nurjalla nurin.  

 

Tee oikean jalan sukka näin: Luo 72 s ja jaa s:t 4:lle sukkapuikolle, 18 s kullekin puikolle. Neulo 

suljettuna neuleena A-ruutupiirroksesta 1.-32. krs:t. Joka puikolla on 27. krs:n jälkeen 16 s. Toista 

piirroksen 29.-32. krs:ia vielä 11 kertaa. Varren pituus on nyt n. 18 cm. 

Siirrä nyt II puikolta 1 s I puikolle sekä IV puikolta 2 s III puikolle, I puikolla on nyt 17 s, II puikolla 15 

s, III puikolla 18 s ja IV puikolla 14 s. Jätä II ja III puikkojen 33 s odottamaan ja tee I ja IV puikkojen 31 

s:lla kantapää.  

Neulo I puikolla työn oikealta puolelta oikeat s:t oikein ja nurjat nurin, ja neulo viimeinen s oikein 

reunasilmukaksi. Käännä työ ja neulo nyt I puikolle myös IV puikon s:t näin: 1.krs: (np) neulo 2 o, 2 n, 

23 o, 2 n, 2 o. 2.krs: (op) 1 o, 1 n, 2 o, 23 n, 2 o, 1 n, 1 o. 3.krs: 2 o, 27 n, 2 o. 4.krs: 1 o, 1 n, 27 o, 1 

n, 1 o. 5.krs: 2 o, 2 n, 23 o, 2 n, 2 o. Toista 2.-5. krs:ia vielä 7 kertaa (=33 krs).  

Aloita sitten kantapään kulma sileänä neuleena. 1.krs: (op) 19 s o, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s 

neulomatta, neulo 1 s o ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo 1 s o, jätä loput 9 s odottamaan, 

käännä työ. 2.krs: nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn edessä, neulo 8 s n, 2 s n yhteen, 1 s n, jätä 

loput 9 s odottamaan ja käännä työ. 3.krs: nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn takana, neulo 9 s o, 

tee ylivetokavennus, neulo 1 s o, jätä loput s:t odottamaan, käännä työ. 4.krs: nosta 1 s nurin 

neulomatta, lanka työn edessä, neulo 10 s n, 2 s n yhteen, 1 s n, jätä loput s:t odottamaan ja käännä 

työ. 5.krs: nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn takana, neulo oikein kunnes edellistä 

kääntymiskohtaa ennen on 1 s, tee ylivetokavennus, neulo 1 s o, jätä loput s:t odottamaan, käännä 

työ. 6.krs: nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn edessä, neulo nurin kunnes edellistä 

kääntymiskohtaa ennen on 1 s, neulo 2 s n yhteen, 1 s n, jätä loput s:t odottamaan ja käännä työ. 

Toista 5.-6. krs:ia kunnes kaikki sivusilmukat on neulottu, työssä on 19 s. Neulo viimeisen oikean 

puolen krs:n lopussa pelkkä ylivetokavennus ja vastaavasti viimeisen nurjan puolen krs:lla pelkästään 2 

s n yhteen. Neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla ensimmäiset 9 s IV puikolla.  

Jatka suljettuna neuleena, tee pohjan eli I ja IV puikoilla s:illa sileää neuletta ja aloita päällisen II ja III 

puikoilla pitsineule piirroksen B mukaan. Seuraava krs: (op) neulo I puikolla 10 s, poimi samalle 

puikolle langan avulla kantatilkun reunasta 16 s (= 26 s), neulo II ja III puikoilla pitsineuletta ja poimi IV 



puikolle kantatilkun toisestakin reunasta 16 s, neulo IV puikon s:t (=25 s). Jatka näillä 84 s:lla 

mallineuleita ja tee 3. krs:lla kiilakavennukset näin: Neulo kunnes I puikolla on jäljellä 3 s, neulo 2 s o 

yhteen, 1 s o. Neulo II ja III puikon s:t ja sitten IV puikon alusta 1 s o, tee ylivetokavennus ja neulo krs 

loppuun. Toistas tällaiset kavennukset joka 3. krs vielä 8 kertaa, I puikolla on nyt 17 s, II ja III puikoilla 

33 s ja IV puikolla 16 s eli yhteensä 66 s.  

Jatka suljettuna neuleena mallineuleita kunnes jalkaosan pituus on 19 cm. Neulo 1 krs oikein ja 

kavenna samalla I sekä III puikkojen lopussa 1 s =64 s, eli 16 s joka puikolla. 

Tee kärkikavennukset. Eli 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 sitten 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. 

 

Ruutupiirros A     Ruutupiirros B      

 

 

            33 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Toista aluksi 18 s:n mallikertaa 

 

= oikea s 

= nurja s 

= ota langankierto puikolle 

= nosta 2 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostetut s:t neulotun yli 

= neulo 4 s oikein yhteen 

= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 3 s oikein yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli 

= neulo 2 s oikein yhteen 

= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli 
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