
Nettikaava

Tiheys: 30 s ja 42 krs sileää neuletta = 
10 cm.
hUOM: Aloita molemmat sukat samas-
ta kohtaa raitaväriä.
Tee ensin pyöryläT: Luo 60 s ja jaa 
silmukat 3 sukkapuikolle. Aloita sul-
jettuna neuleena sileä neule. Kun olet 
neulonut 1 krs:n, aloita kavennukset.
2.krs: *neulo 2 o yhteen, neulo 6 o, 
tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neu-
lomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s 
neulotun yli)*, toista *-* vielä 5 kertaa. 
3.-4.krs: neulo lopuilla 48 s:lla sileää. 
5.krs: *neulo 2 o yhteen, 4 o ja tee yli-
vetokavennus*, toista *-* = 36 s. Jatka 
sileää suljettuna neuleena ja toista joka 
3. krs kavennukset samoissa kohdin, ka-
vennusten väleistä jää aina 2 s pois. Kun 
työssä on jäljellä 12 s, katkaise lanka, ve-
dä s:iden läpi, kiristä ja päätä lanka hyvin. 

Poimi langan avulla äsken tehdyn 
pyörylän yhden 10 s leveän kiilan ulko-
reunasta 10 s ja luo niiden jatkoksi 50 s. 
Tee näillä 60 s:lla samanlainen pyörylä 
kuin edellä. Tee yhteensä 3 tällaista pyö-
rylää siten, että muodostuu suora kaita-
le. Tee vielä 1 pyörylä, mutta poimi nyt 
langan avulla viimeksi tehdyn pyörylän 
kiilasta 10 s, luo 20 s, poimi langan avul-
la ensimmäiseksi tehdyn pyörylän reu-
nasta 10 s ja luo 20 s. Näin saat pyörylät 
kiinnitettyä saman tien renkaaksi. Tee 
viimeinen pyörylä valmiiksi.
Varsi: Poimi pyöryläkaitaleen alareu-
nasta yhteensä 80 s ja jaa s:t neljälle 
sukkapuikolle. Krs:n vaihtumiskohta on 
keskellä takana I ja IV puikkojen välissä. 
Neulo suljettuna neuleena ensin sile-
ää neuletta 4 krs, kavenna samalla 8 
s tasavälein = 72 s. Jatka sitten sileää 
neuletta 2:lla langalla siten, että otat 
toisen langan kerän sisältä. Eli neulo 
*2 s yhdellä värillä oikein ja sitten 2 s 
toisella värillä oikein*, toista *-*. Kun 
olet pyörylöiden jälkeen neulonut 7 
cm, tee kantapää yksivärisenä.
VahVenneTTU kanTapää: Aloita kanta-
lappu niin, että neulot IV puikolle myös 
I puikon s:t ja siirrä sitten 1 s II puikolle 
= 35 s. Jätä II ja III puikon silmukat odot-
tamaan. Käännä työ. 1.krs: (nurja puo-
li) nosta 1. s nurin neulomatta, neulo 
muut silmukat nurin. Käännä työ. 2. krs: 
(oikea puoli) *nosta 1 silmukka oikein 
neulomatta (lanka jää työn taakse), 1 
o*, toista *-* puikko loppuun. Toista 1.-2. 
krs:ia, kunnes kantalapun korkeus on 36 

Kuura-sukat 
kOOT: 39/40. 

TarVikkeeT: austermann Step Horoskoopit (75 WO + 25 Pa, 100 g = 420 m) -lan-
kaa 100 g. Sukkapuikot nro 2,5-3 käsialasi mukaan.

krs, lapun molemmissa reunoissa on 18 
pitkää silmukkaa.

Jaa sitten kantalapun s:t 3 puikolle, 
reunimmaisilla puikoilla on 11 s, kes-
kimmäisenä 13 s. Jatka vahvistettua 
neuletta ja neulo työn oikealla puolel-
la reunimmaisen puikon s:t sekä kes-
kimmäiseltä puikolta 12 s. Nosta 1 s 
neulomatta, neulo 1 o (reunapuikolta), 
vedä nostettu s neulotun yli (= yliveto-
kavennus). Käännä työ, nosta 1. s nurin 
neulomatta, neulo 11 n, 2 n yhteen (= 
keskimmäisen puikon viimeinen s + reu-
nimmaisen puikon ensimmäinen s). Jat-
ka neulomista edelliseen tapaan ja neu-
lo aina keskimmäisen puikon viimeinen 
s yhteen reunapuikon ensimmäisen s:n 
kanssa. Kun kaikki reunapuikkojen s:t on 
kavennettu, jaa kantapohjan s:t kahdel-
le puikolle, vasemmanpuoleinen puikko 
= I puikko, oikeanpuoleinen puikko on IV 
puikko. 

Poimi sitten kantalapun vasemmas-
ta reunasta omalle puikolleen 18 s + 
1 s puikkojen välistä. Neulo nostetut 
s:t kiertäen oikein 2-värisenä I puikol-
le. Neulo II ja III puikon s:t 2-värisenä 
oikein. Poimi IV puikolle kantalapun oi-
keasta reunasta 18 s + 1 s puikkojen vä-
listä. Neulo IV puikon s:t kiertäen oikein 
2-värisenä. Jatka näillä 88 s:lla suljettu-
na neuleena sileää neuletta 2-värisenä 
ja tee kiilakavennukset seuraavasti: tee I 
puikon lopussa ylivetokavennus ja neulo 
IV puikon alussa 2 o yhteen. Toista tällai-
set kavennukset joka krs, kunnes työssä 
on taas 72 s. Jatka sileää 2-värisenä, kun-
nes jalkaosan pituus kantapää mukaan 
lukien on 21 cm. Tee kärkikavennukset 
yksivärisenä.
kärkikaVennUkseT: 1.krs: *neulo 2 
o yhteen, neulo 5 o, tee ylivetokaven-
nus*, toista *-* vielä 7 kertaa. 2.-4.
krs: neulo lopuilla 56 s:lla sileää. 5.krs: 
*neulo 2 o yhteen, 3 o ja tee ylivetoka-
vennus*, toista *-* = 40 s. Jatka sileää 
suljettuna neuleena ja toista joka 4. krs 
kavennukset samoissa kohdin, kaven-
nusten väleistä jää aina 2 s pois. Kun 
työssä on jäljellä 16 s, katkaise lanka, 
vedä s:iden läpi, kiristä ja päätä lanka 
hyvin. 
Malli: Leena-Kaisa Karilahti.
Lankatiedustelut: Tekstiiliteollisuus, 
(019) 5292 100.
Ohjetiedustelut: Irja Mäkinen (03) 688 
1283, ma, ke ja pe klo 10-12.
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Leena-Kaisa Karilahden 
sinisävyiset villasukat 

saivat 1. palkinnon Suuressa 
sukkakilpailussa.


