
Regia Premium Silk  

Palmikkokuvioiset sukat  

 

Koko: 36/37 
Lanka: Regia Premium Silk (55% villa, 25% polyamidi, 20% silkki, 

100 g =400 m). 100g vaaleansinistä (00051) 

Prym sukkapuikot: Kahdet sukkapuikot nro 2-3 tai käsialasi mukaan.  
Tiheys: 30 s ja 42 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n.  

Sileä neule: neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin ja neulo 
suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein. Palmikkoneule: neulo 

ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Tee piirroksesta ensin 1.-32. 

krs:t ja vielä 1.-16. krs:t.  
Raitaneule: neulo vuorotellen 2 krs oikein ja 4 krs nurin.  

Kaksoissilmukka: nosta 1 s neulomatta siten, että lanka jää työn 

eteen, vie lanka työn taakse silmukan yli, kiristä lankaa siten, että 

oikean käden puikolle tulee 2 silmukkalenkkiä. Kun tulet seuraavan 
kerran tämän s:n kohdalle, neulo lenkit yhtenä silmukkana. 

 

 

Neulo näin Luo 60 s ja jaa ne 4:lle sukkapuikolle, 15 s kullekin. Kerroksen rajakohta tulee I ja IV 

puikkojen väliin. Neulo suljettuna neuleena ensin joustinneuletta 3 cm. Luo sitten rullakuviota varten 

60 s ja jaa ne toisille sukkapuikoille. Neulo suljettuna sileää neuletta 6 krs. Aseta nämä s:t 

joustinneule-s:iden päälle ja neulo sitten 1 sileä silmukka + 1 joustinneuleinen s puikoilta yhteen. 

Aloita sitten palmikkoneule piirroksen mukaan siten, että toistat piirrosta 3 kertaa. Kun olet 

neulonut palmikkoneuletta 48 krs, aloita I ja IV puikoilla sileä neule ja lyhennetyin kerroksin 

kantapää, jätä II ja III puikkojen 30 s odottamaan. 
Jaa ensin kantapään s:t 3:een osaan (10+10+10 s). Neulo 1.krs: (op) kaikki s:t oikein, käännä työ. 

2.krs: tee kaksois-s, neulo nurin toiseen reunaan, käännä työ. 3.krs: tee kaksois-s ja neulo oikein 

edellisen krs:n kaksois-s:aan asti, käännä työ. 4.krs: tee kaksois-s ja neulo nurin edellisen krs:n 
kaksois-s:aan asti, käännä työ. Toista jatkossa 3.-4. krs:ia kunnes keskellä työtä on jäljellä 10 s. Neulo 

2 krs:n ajan kaikki s:t, tee kantapään s:t sileänä neuleena (muista neuloa aina 2 lenkkiä yhtenä) ja 

aloita päällisen s:illa raitaneule. Aloita sitten kantapäässä pidennetyt krs:t. 1.krs: (op) neulo oikein 

keskimmäisten s:iden vasempaan reunaan, käännä työ. 2.krs: tee kaksois-s, neulo keskiosan 10 s 

nurin, käännä työ. 3.krs: tee kaksois-s, neulo oikein kaksois-s:aan asti, neulo lenkit yhtenä silmukkana 

oikein ja seuraava s oikein, käännä työ. 4.krs: tee kaksois-s, neulo nurin kaksois-s:aan asti, neulo 

lenkit yhtenä silmukkana nurin ja seuraava s nurin, käännä työ. Toista 3.-4. krs:ia kunnes olet ottanut 
kaikki s:t takaisin työhön. Jatka sitten suljettuna neuleena päällisen s:illa raitaneuletta ja pohjan s:illa 

sileää neuletta. Kun jalkaosan pituus on 18,5 cm, aloita sileänä neuleena kärkikavennukset. Eli neulo I 

sekä III puikkojen lopussa 2 s oikein yhteen ja neulo II sekä IV puikkojen alussa ylivetokavennus 
(=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli). Toista tällaiset kavennukset joka 

4. krs vielä kerran, sitten joka 3. krs 2 kertaa, joka 2. krs 3 kertaa sekä joka krs kunnes työssä on 

jäljellä 8 s. Katkaise lanka, pujota se 2-kertaisena loppujen s:iden läpi ja päätä hyvin. Tee toinen sukka 

samoin. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Ruutupiirros: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 
 

= oikea s 

= nurja s 

= lisäys: neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein 

= siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t oikein 

 

= siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t oikein 
= neulo 2 s oikein yhteen 

= tässä kohtaa ei ole silmukkaa, hyppää ruutujen yli tekemättä neuleessa mitään 
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