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Koukkaa peukalo
langan alta ja  
etusormella olevan 
langan päältä. 4

1. Silmukoiden luominen

NÄIN NEULOT SUKAN

Luo neljällä jaollinen määrä silmukoita ja  jaa silmukat 4 puikolle.

 Katso, ettei silmukkaketju 
mene kieroon puikkojen 
vaihdoskohdissa.

Langanpäät jäävät 4. puikon 
loppuun. Aloita neulominen 
tyhjällä puikolla 1. puikosta.

Varmista, että neulot kerästä 
tulevalla langalla.

1.

2.3.

4.

Luo silmukat kahdella 
puikolla tai yhdellä 
paksummalla puikolla, 
jotta reunasta tulee 
tarpeeksi joustava.

Tee aloitussilmukka, 
jätä pitkä häntä 
silmukoiden luomista 
varten. 1

 Tee langoista  
”salmiakki”  
peukalon ja etusor
men ympärille. 

2

 
Tuo puikot  
kämmenelle. 

3

Tuo etusormen lanka 
peukalon lankalenkis
tä. Päästä peukalon 
lenkki ja kiristä 
silmukka puikolle. 

5

Luo riittävä (neljällä 
jaollinen) määrä 
silmukoita. Ota toinen 
puikko silmukoista 
varovasti pois. 

6

Jaa silmukat  
neljälle puikolle. 
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NURJA SILMUKKA

JOUSTINNEULE

OIKEA SILMUKKA

2. Varren neulominen joustinneuleena

NÄIN NEULOT SUKAN

Mallisukassa varsi on neulottu 2 oikein 2 nurin -joustimena. Varren voi neuloa myös 1 oikein 1 nurin.

Tuo lanka oikean 
puikon eteen. 
Pistä oikea puikko 
vasemman puikon 
1. silmukkaan oikealta 
vasemmalle.

Vedä lanka  
silmukasta läpi.
Päästä silmukka 
vasemmalta puikolta.

Koukkaa lanka etusor
melta oikealle puikolle. 

Vedä lanka silmukan 
läpi ja päästä silmukka 
vasemmalta puikolta. 

 Neulo 2 oikein 2 
nurin, kunnes varsi on 
haluamasi mittainen.
Kerros päättyy 4. 
puikon loppuun. Ker
roksen alkamiskohdan 
erotat helposti luomis
langan hännästä 1. ja 
4. puikon välissä.

Pistä oikea puikko 
vasemman puikon  
1. silmukkaan edestä 
taaksepäin.
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3. Kantalappu vahvistettuna neuleena

NÄIN NEULOT SUKAN

Kantalappu neulotaan 1. ja 4. puikon silmukoilla. Puikot ovat aloituslangan hännän molemmilla puolilla.

 Nosta 1. silmukka puikol
ta toiselle nurin neulomatta  
(tyhjä puikko 1. silmukkaan 
oikealta vasemmalle, lanka 
on työn edessä. Vie lanka 1. 
ja 2. silmukan välistä työn 
taakse sormelle). Neulo lo
put silmukat nurin samalle 
puikolle ja käännä työ.
    Joka toinen kerros neulo
taan nurjaa.

Neulo ensin 1. puikon 
silmukat tavallisesti. 
Käännä työ.
 

Kantalapusta 
tulee kestävä, 
kun neulot sen 
vahvistettuna 
neuleena.

 Nosta 1. silmukka 
neulomatta. Neulo seuraava 
silmukka. Nosta seuraava 
silmukka puikolta toiselle, 
lankajuoksu jää työn nurjal
le puolelle.  Jatka neuloen 
ja nostaen joka toinen sil
mukka = vahvistettu neule. 
Neulo kerroksen viimeinen 
silmukka.
 

 Jaa kantalapun silmukat 
3 puikolle. Kantapohjan 
kavennukset menevät 
kauniisti, kun  oikealla 
puikolla on parillinen määrä 
silmukoita, keskellä pariton 
määrä ja vasemmalla 
puikolla on yksi silmukka 
enemmän kuin oikealla. 
(Keksimmäisen puikon 
reunoilla on siis neulomatta 
nostetut silmukat.)

Neulo yhtä monta kerrosta 
kuin kantalapussa on silmu
koita. Kantalapun reunaan 
muodostuu silmukkaketju. 
Lappu on valmis, kun 

ketjussa on yhtä monta 
silmukkaa kuin yhdellä 
puikolla on silmukoita.
Neulo viimeiseksi nurja 
kerros.
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4. Kantapohjan kavennukset

NÄIN NEULOT SUKAN

Kantapohja neulotaan vahvistettuna neuleena keskimmäisen puikon silmukoilla. Neulottavien silmukoiden määrä on koko ajan sama.

Vedä nostettu  
silmukka neulotun 
silmukan yli.

 Neulo oikea puikko 
vahvistettua neuletta.
Neulo keskimmäisen puikon 
silmukat, nosta viimeinen 
silmukka neulomatta. 
Neulo vasemman puikon 
ensimmäinen silmukka 
keskipuikolle.

 Käännä työ. Nosta 
1. silmukka puikolle nurin 
neulomatta (tyhjä puikko 
1. silmukkaan oikealta 
vasemmalle, lanka on työn 
edessä. Vie lanka 1. ja 2. 
silmukan välistä työn taakse 
sormelle).  Neulo keskipui
kon silmukat nurin, paitsi 
nosta viimeinen silmukka 
reunapuikolle. 

  Jatka näin, kunnes 
reunapuikkojen 
silmukat loppuvat. 
Viimeiseksi neulotaan 
oikea kerros.
  

 Neulo keskipuikon 
viimeinen ja reuna
puikon ensimmäinen 
silmukka nurin yhteen.
Käännä työ ja nosta 
taas oikealla ensim
mäinen silmukka 
neulomatta.

Kantapohja  
neulotaan keski
kolmanneksen 
silmukoilla
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5. Silmukoiden poimiminen ja kiilakavennukset

NÄIN NEULOT SUKAN

Kantalapun reunasta poimitaan silmukoita, jotta voidaan taas jatkaa suljetun neuleen neulomista 4 puikolla.

Jaa kantapohjan silmu
kat 1. ja 4. puikoille. 
Koska kantapohjassa 
on pariton määrä 
silmukoita, neulo  
2 keskimmäistä 
silmukkaa oikein 
yhteen.

  Poimi kantalapun 
reunasta sivusilmukat tyh
jälle puikolle. Niitä on yhtä 
monta kuin yhdellä puikolla 
on silmukoita. Poimi vielä 
yksi silmukka 2. puikon vie
restä, jottei siihen kohtaan 
muodostuisi reikää.
Poimi toisesta reunasta 
silmukat samoin. Poimi 
samoin lisäsilmukka ennen 
kantapohjan silmukoita. 

Neulo poimitut silmukat 
kiertäen, jottei reunaan tule 
reikiä. Neulo 2. ja 3. puikon 
silmukat normaalisti oikein.

 Neulo 2. ja 3. pui
kon silmukat oikein.
Tee 4. puikon alkuun 
ylivetokavennus: 
Nosta 1. silmukka 
neulomatta.
 

  Neulo seuraava 
silmukka ja vedä 
nostettu silmukka 
neulotun yli. Neulo 
loput silmukat. 

 Neulo 1 välikerros, sitten 
kavennuskerros kuten edellä. 
Neulo tästä eteenpäin aina yksi 
välikerros enemmän kuin edellis
ten kavennuskerrosten väliin. Nyt 
tulee siis 2 välikerrosta ennen seu
raavaa kavennuskerrosta, sitten 
3 jne. kunnes kaikilla puikoilla on 
sama määrä silmukoita.

Neulo 1. puikon silmukat, 
kunnes puikolla on 2 silmuk
kaa. Neulo silmukat oikein 
yhteen. 

1. ja 4. puikolla on 
enemmän silmu
koita kuin alussa. 
Ne kavennetaan 
pois.

KIILAKAVENNUKSET
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6. Kärkikavennukset

NÄIN NEULOT SUKAN

Sädekavennuksessa silmukoita vähennetään neulomalla kaksi silmukkaa oikein yhteen tasavälein puikon keskellä ja lopussa,  
yhteensä siis 8 kohdassa.

 Jaa puikon silmukkamää
rä kahtia. Neulo ensim
mäisen puolikkaan kaksi 
viimeistä silmukkaa yhteen 
puikon keskellä. Neulo 
toisen puolikkaan kaksi 
viimeistä silmukkaa yhteen 
puikon lopussa. Neulo yhtä 
monta välikerrosta ennen 
seuraavia kavennuksia kuin 
kavennusten välissä on 
silmukoita.

Neulo suljettua 
neuletta, kunnes 
pikkuvarvas peittyy.
 Tee kavennukset 
puikon keskellä ja 
lopussa.
 

SÄDEKAVENNUS

 Sukka on valmis!  
1

2

3

 
 Välikerrosten määrä 
vähenee aina yhdellä. 
Kavenna, kunnes jokaisella 
puikolla on jäljellä kaksi sil
mukkaa. Neulo 1. silmukka 
ja nosta loput 7 silmukkaa 
neulotun yli. Katkaise lanka, 
pujota häntä silmukasta ja 
päättele nurjalle.
 


