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Tällä ohjeella saat tehtyä itsellesi 
kolmen eri koon 38(40)42 
villasukan. 
 
TARVITSET 

Novitan 7 veljestä 099 Noki ja 
Auringonkukka 268. 

Langan menekki riippuu sukan 
koosta. 

Puikot käsialan mukaan, eli 3,5 mm 
– 4 mm. 

Päättelyä varten parsinneula. 

 
LYHENTEET 

s = silmukka 

o = oikea silmukka 

n = nurja silmukka 

krs = kerros 
 
ALOITUS 

Aloita sukka luomalla yhteensä 
48(51)54 s tasaisesti neljälle puikolle.  

• Koko 40: Luo ensimmäiselle 
puikolle 12 s ja lopuille 13. 

• Koko 42: Luo puikoille I ja III 
alkuun 14 s ja puikoille II ja IV 
13. 

Jos haluat tehdä erikokoisen sukan 
kuin ohjeessa, huomioithan, että s-
määrän tulee olla jaollinen 
kolmella, jotta ruudukkoresori 
onnistuu. 
 

 
 
RESORI 

Aloita neulomaan Xamk-sukka 
tekemällä ensin ruudukkoresori 
seuraavasti: 

• Kerrokset 1–2: Neulo 2 o, 1 n.  
• Kerrokset 3–4: Neulo kaikki 

silmukat nurin.  

Toista kerrokset 1 - 4 yhteensä 5 
kertaa tai niin kauan, kunnes resori 
on toivotun mittainen. 

Variaatio: Voit halutessasi neuloa 
esimerkiksi keltaisella värillä joko 
kaikki nurjat tai oikeat silmukat, 
jolloin ruutukuvio tulee 
korostetummin näkyviin. 

SUKAN VARSI 

• (Koko 40: Lisää yksi silmukka 
puikolle siten, että kaikilla 
puikoilla on yhteensä 13 
silmukkaa.)  

• (Koko 42: Neulo puikoilta 2 ja 
4 kierroksen alussa kaksi 
silmukkaa oikein yhteen. 
Tällöin jokaiselle puikolle jää 
13 silmukkaa.) 

 

Neulo sukkaa 4 kerrosta oikeita 
silmukoita. 
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Aloita kirjoneule 4 krs jälkeen 
kuvan mukaisella tavalla.  

Kirjoneuleen jälkeen neulo 6 
kerrosta pohjavärillä. 

Halutessaan voit itse myös 
määritellä kirjoneuleiden ennen ja 
jälkeen tulevat rivimäärät. 

KANTAPÄÄ 

Aloita kantapään neulominen 
neulomalla I puikon silmukat oikein 
IV puikolle ja jätä muut silmukat 
odottamaan. 

Nurja puoli: Käännä työ, nosta 
ensimmäinen silmukka neulomatta 
ja neulo puikolla olevat muut 
silmukat nurin. 

Oikea puoli: Käännä työ, nosta eka 
silmukka neulomatta. Neulo 
seuraava silmukka. Nosta seuraava 
silmukka puikolta toiselle, jolloin 
lankajuoksu jää työn nurjalle 
puolelle. Jatka työtä vuorotellen 
neuloen ja nostaen joka toinen 
silmukka = vahvistettu neule. Neulo 
lopuksi kerroksen viimeinen 
silmukka. 
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Toista näitä kahta kerrosta 
yhteensä niin monta kertaa, kun 
yhdellä puikolla oli silmukoita. Eli 
12(13) krs (nurja krs + oikea krs = 1 
kerros). 

 
KANTAPÄÄN KAVENNUS 

Seuraavaksi jaa kantalapun 
silmukat kolmelle eri puikolle. 

Kantapohjan kavennus onnistuu 
kauniisti, kun oikealla puikolla on 
parillinen määrä silmukoita, 
keskellä pariton määrä ja 
vasemmalla puikolla on yksi 
silmukka enemmän kuin oikealla. 
Eli esimerkiksi 9(9), 7(9), 8(8). Tällöin 
keskellä olevan puikon 
reunimmaiset silmukat ovat siis 
vahvistetussa neuleessa nostettuja 
silmukoita. Halutessasi voit nyt joko 
katkaista langan tai neuloa oikean 
puikon silmukat niin, että lanka 
jatkuu oikean ja keskimmäisen 
puikon välistä. 

Variaatio: Voit halutessasi tehdä 
kantapään kavennuksen keltaisella. 

Oikea puoli: Aloita kantapään 
kavennus oikean ja keskimmäisen 
puikon välistä nostamalla ensin yksi 
s ja neulomalla keskimmäisen 
puikon silmukat vahvistettua 
neuletta. 

Kun keskimmäisen puikon 
silmukat on neulottu, neulotaan 
vasemman puikon ensimmäinen s 

keskimmäiselle puikolle. Tämän 
jälkeen tehdään ylivetokavennus eli 
nostetaan äsken nostettu s juuri 
neulotun s:n ylitse, jolloin 
silmukkamäärä vähenee yhdellä. 

Tämän jälkeen työ käännetään. 

Nurja puoli: Nostetaan juuri 
kavennettu s nyt oikealle puikolle ja 
neulotaan keskellä olevat s:t nurin 
pl. viimeinen s. 

Seuraavaksi neulotaan nurin 
yhteen niin keskimmäisen puikon 
viimeinen kuin vasemman puikon 
ensimmäinen silmukka. 

Näitä kahta kerrosta jatketaan niin 
kauan, kun reunimmaisten 
puikkojen silmukat ovat loppu. 

JALKATERÄ 

Aloita jalkaterän neulominen 
poimimalla kantapään 
molemmista reunoista yhtä monta 
silmukkaa, kuin teit aikaisemmin 
kantalapun kerroksia. Tämän lisäksi 
poimi kantalapun ja varren välistä 
yksi silmukka, jotta tähän kohtaan 
ei tule reikää.  

Apuna silmukoiden poimimisessa 
voit halutessasi käyttää 
virkkuukoukkua.  

Silmukoiden poimimiseen on myös 
useita muita tapoja. Katso netistä, 
mikä sopii sinun makuusi. 

Kun silmukat on poimittu puikoille, 
siirrä III puikon viimeinen silmukka 
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puikolle IV ja siirrä II puikon 
ensimmäinen silmukka puikolle I. 
Näin puikkojen väleihin tuleva reikä 
jää pienemmäksi. Muista kuitenkin 
tämä lisäys tehdessäsi 
kiilakavennuksia 

Jaa kantalapun silmukat ja siirrä ne 
puikoille I ja IV. 

Seuraavaksi voit aloittaa neulomalla 
I puikon silmukat lähes puikon 
loppuun, kunnes jäljellä on 3 
silmukkaa. Nyt alkaa kiilakavennus. 

KIILAKAVENNUS 

Kiilakavennukset tehdään puikoilla 
I ja IV seuraavasti:  

I: Kiilakavennus tehdään puikon 
lopussa, kun jäljellä on enää 3 
silmukkaa. Tällöin kaksi s neulotaan 
oikein yhteen ja viimeinen silmukka 
myös oikein. 

Seuraavaksi neulo puiko II ja III 
seuraavasti: Jalkapöytä neulotaan 
seuraavalla tavalla: Aloita puikolta II 
neulomalla 2 o, 1 n.  Toista tätä, 
kunnes saavut III puikon loppuun. 
Tällä tavoin jalkapöydälle 
muodostuu raitakuvio pohjavärin 
avulla. 

IV: Kiilakavennus tehdään puikon 
alussa. Aluksi neulotaan yksi s 
oikein. Sitten nostetaan yksi s, 
neulotaan oikein yksi s ja tämän 
jälkeen nostettu silmukka 
nostetaan viimeisenä neulotun 
silmukan ylitse = ylivetokavennus. 

Lopeta kavennuksien teko, kun 
kaikille puikoille jää alkuperäinen 
määrä s eli 12(13). 

Siirrä aikaisemmin siirretyt silmukat 
takaisin puikoille III ja II. 

JALKAPÖYTÄ 

Kun kiilakavennus on tehty, neulo 
siirretyt silmukat jatkossa aina 
oikein. 

Neulo sukkaa, kunnes jalkapohja on 
halutun mittainen tai sovittaessa 
pikkuvarvas peittyy. 

KÄRKIKAVENNUS 

Kärkikavennusta tehdessä 
jatketaan puikoilla II ja III sarjan 2 o, 
1 n neulomista. 

Kärkikavennus tehdään neulomalla 
puikkojen I ja III toiseksi ja 
kolmanneksi viimeiset silmukat o 
yhteen ja puikon viimeinen 
silmukka o. 

Puikkojen II ja IV alussa neulotaan 
yksi o ja tämän jälkeen 
ylivetokavennus. 

Kavennuksia jatketaan joka toisella 
kierroksella, kunnes jäljellä on 6 
s/puikko, tällöin kavennukset 
tehdään jokaisella kerroksella. 

Kavenna, kunnes neulottavia s on 
yhteensä jäljellä enää 8 s. Tällöin 
lanka katkaistaan ja langan pää 
pujotetaan viimeisten silmukoiden 
lävitse. 
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VIIMEISTELY 

Päättele lopuksi langanpäät neulan 
avulla nurjalle puolelle. 
 

Näin sinulla on valmis sukka! 
Onnittelut! 

 

 

 
 


