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Nettiohje

TIHEYS: 28 s = 10 cm.
MALLINEULEET: Ruutupiirrosten mukaan.
TEE NÄIN: Luo 60 s harmaalla langalla ja neulo 
2 o 2 n -joustinta 3 cm. Jatka sileää neuletta. 
Kun olet neulonut 5 krs, kavenna jokaiselta 
puikolta 1 s neulomalla 7. ja 8. s yhteen = 56 
s. Kun olet neulonut 10 krs harmaalla, aloita 
mallineule ruutupiirros Varsiosan kuvio mu-
kaan. Jokainen värialue neulotaan omalta 
kerältään. Kierrä langat värinvaihtokohdissa 
reikien estämiseksi. Aloitus kohdassa, jossa 
käännytään, sidotaan värinvaihtokohta neulo-
malla värit yhteen: 

Neulo 1. puikon alusta 9 s harmaalla ja 5 
s ruskealla. Neulo 2. puikon alussa 5 s ruske-
alla ja jatka omasta kerästä 9 s harmaalla. 
Neulo 3. puikon alussa 9 s harmaalla ja 5 s 
ruskealla omasta kerästä. Neulo 4. puikon 
alussa 5 s ruskealla ja 9 s harmaalla omasta 
kerästä. Jatka 2. kerrosta 4. puikon harmaalla 
1. puikon ruskeaan värinvaihtoon. Käännä työ 
nurin ja neulo nurjalta nurjaa ruutupiirroksen 
mukaan.  Kun olet neulonut 1. puikon ruskean 
osuuden, paitsi viimeisen s:n, ota värinvaihto-
kohdassa harmaasta edellisen kerroksen reu-
nimmainen s nurjalta takaa puikolle ja neulo 
se viimeisen ruskean kanssa yhteen. Käänny. 
Neulo seuraava krs oikealta 1. puikon värin-
vaihtoon, käänny. Neulo seuraava krs nurjalta 
nurjaa ja tee 1. puikon värinvaihtokohdassa 
sitominen kuten edellä.

Jatka neulomista ruutupiirroksen mukaan.
Kun olet neulonut 16 krs, kavenna 1. ja 3. 

puikon alussa 4. ja 5. s yhteen ja 2. ja 4. pui-
kon 10. ja 11. s yhteen = 52 s.

Kun olet neulonut pinkillä 3 krs, kavenna 1. 
ja 3. puikon alussa 4. ja 5. s yhteen ja 2. ja 4. 
puikon 9. ja 10. s yhteen = 48 s.

Kun olet neulonut ruutupiirroksen lop-
puun, jatka pinkillä hameen helma.

Kun olet neulonut 8 krs, lisää 2 s kullekin 
puikolle: Neulo 4 s, tee langankierto kiertäen, 
neulo 4 s, tee langankierto kiertäen, neulo 4 s 
= 14 s/puikko. 

Kun olet neulonut 14 krs, tee lisäys: Neulo 
4 s, lisäys, 8 s, lisäys, 4 s.

Kun olet neulonut 20 krs, tee lisäys: Neulo 
4 s, lisäys, 10 s, lisäys, 4 s.

Tee lisäykset vielä kerroksilla 26 ja 32 = 22 
s/puikko.

Neulo helmakuvio 1 ruutupiirroksen mu-
kaan edestakaisin kerroksin. Lisää 2 s seuraa-
van kerroksen aikana ja aloita helmakuvio 
2 ruutupiirroksen mukaan. Neulo vielä 1 krs 
pinkillä, päätä silmukat. Ompele helman taka-
sauma kiinni.
KÄDET: Poimi pinkillä olkapään kohdalta 8 s ja 
neulo 6 cm sileää oikeaa.

Virkkaa helmaosaan ja hihansuihin 1 krs 
ks:ita ja 1 krs rapuvirkkausta.

Poimi hihansuista 6 s valkoisella, neulo 6 
krs. Neulo 1 s, tee ylivetokavennus, neulo 2 o 
yhteen, neulo 1 o. Katkaise lanka ja vedä sil-

mukoiden läpi. Ompele kädet yhteeni etuosan 
puolelle.
KASVOT: Solmi ruskealla langalla otsatukka 
hevosenhäntäsolmuin. Ompele tukkaa häive-
pistoin ruskealle alueelle, peitä otsatukan sol-
mukohdat. Ompele silmät ja suu jälkipistoin 
sekä nenä ketjupistoin.

Ompele takaosan tukkaa häivepistoin rus-
kealle alueelle. Leikkaa ruskeasta langasta 12 
n. 50 cm pituista pätkää, valmis pituus 25 cm. 
Ompele ne muutamalla pistolla niskaan kiinni 
ja letitä langat.

Käännä helmaosa nurin ja poimi pinkin 
osuuden 4. krs:lta (olkapäiden jälkeen) silmu-
kat puikoille. Aloita poimiminen 1. puikolle 
sukan sivusta jalan sisäpuolelta = 48 s.

Neulo pinkillä sileää 10 krs. Neulo 9 krs 2 o 
2 n -joustinta. Vaihda harmaa lanka ja neulo 
joustinta vielä 22 krs.
KANTAPÄÄ: Neulo 1. ja 2. puikon silmukat sa-
malle puikolle 1. kerroksella = 24 s.
1.KRS (op): *Nosta 1. s neulomatta, neulo 1 
o*, toista *–* krs loppuun. 
2.KRS (np): Nosta 1. s neulomatta, neulo lo-
put silmukat nurin.
TOISTA kerroksia 1–2 yhteensä 24 krs eli sama 
krs-määrä kuin kantapäässä on silmukoita.

Aloita kantapään kavennukset: Neulo oike-
alta puolelta vahvistettua neulosta, kunnes 
puikolla on jäljellä 8 s. Tee ylivetokavennus 
(nosta s neulomatta, neulo 1 s o, vedä nos-
tettu s neulotus yli). Käänny. Nosta 1. s neu-
lomatta, neulo kunnes puikolla on jäljellä 8 s, 
neulo 2 s nurin yhteen. Käänny.

Nosta 1. s neulomatta. Neulo kunnes 
puikolla on jäljellä 7 s. Tee ylivetokavennus. 
Käänny.

Nosta 1. s neulomatta, neulo kunnes pui-
kolla on jäljellä 7 s, neulo 2 s nurin yhteen. 
Käänny. Jatka silmukoiden kaventamista, kun-
nes puikolla on 10 s jäljellä. Ota työhön kaikki 
puikot.

Poimi neulomalla kantalapun molemmista 
reunoista 12 s. Jatka sileää oikeaa kaikilla sil-
mukoilla =17 s + 17 s + 12 s + 12 s.

Kavenna 1. puikon alussa 1 s tekemällä yli-
vetokavennus ja 2. puikon lopussa 2 o yhteen 
5x joka 3. krs = 48 s. Jatka sileää oikeaa, kun-
nes pohjan pituus on 15 cm tai haluttu.
KÄRKIKAVENNUS: Neulo 1. ja 3. puikon alus-
sa 1 o + ylivetokavennus ja 2. ja 4. puikon 
lopussa 2 o yhteen + 1 o. Neulo 2 välikrs. 
Toista kavennukset. Neulo 1 välikrs, toista 
kavennukset, jonka jälkeen tee kavennukset 
joka krs, kunnes jäljellä on 8 s. Katkaise lanka 
ja silmukoi silmukat toisiinsa tai vedä lanka 
silmukoiden läpi ja pujota nurjalle. Päättele 
langat.
Malli: Karoliina Pietikäinen.
Lankatiedustelut: Tekstiiliteollisuus (019) 529 2100.
Ohjetiedustelut: Noon knit, Outi Markkanen 
044 564 8120, noon@noonknit.fi 

Tyttönukke-sukat 
KOKO: 30, jalkapohjan pituus 20 cm. 
 
TARVIKKEET:  Sandnes Sisu (80 WO + 20 PA, 50 g = 160 m) -lanka: harmaa (1032) 50 g, 
ruskea (3082) 50 g, pinkki (4517) 50 g, vaaleanpunainen (4515) 50 g, luonnonvalkoinen 
(1012) 50 g . Sukkapuikot nro 3.


