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Näitä tarvitset:  

Novita 7 Veljestä -lankaa musta, harmaa tai valkoinen pohjaväri + 3 eri väriä helminauhaksi, 

värivaihtoehdoista: vihreä 366, sininen 124, punainen 549, keltainen 268, violetti 724, oranssi 278 

Sukkapuikot nro 3½ tai käsialan mukaan.  

Halutessasi voit neuloa sukan varren pidemmäksi, kuin ohjeessa. 

 

Luo 40(48)56 silmukkaa ja jaa silmukat neljälle sukkapuikolle, 10(12)14 silmukkaa kullekin. Kerroksen 

vaihtumiskohta on aina I ja IV puikon välissä. Neulo suljettuna neuleena joustinneuletta: *2 silmukkaa 

kiertäen oikein, 2 silmukkaa nurin* - toista kerros loppuun, neulo vartta kaikkiaan 6 kerrosta. 

Aloita kantalappu neulomalla I puikon silmukat joustinneuleena IV puikolle (20–24–28 s). Jätä muut silmukat 

odottamaan. Käännä työ ja aloita vahvennettu neule: 1. krs: (työn nurjalla puolella) nosta ensimmäinen 1 s 

neulomatta ja neulo muut s:t nurin. Käännä työ. 2. krs: (työn oikealla puolella) *nosta ensimmäinen 1 s 

neulomatta, lanka jää nurjalle puolelle, neulo 1 s oikein*, toista *–* kerros loppuun. Käännä työ. Toista 

kerrokset 1–2 yhteensä 10(12)13 kertaa (=20–24-26 krs). 

Kantapään kavennukset: jatka vahvennettua neuletta edelleen. Neulo kantalapussa oikean puolen kerrosta, 

kunnes jäljellä on 7(9)10 s. Tee ylivetokavennus (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä 

nostettu s neulotun yli) ja käännä työ. Nosta 1 s neulomatta, neulo 6(6)8 s nurin ja neulo 2 seuraavaa s:aa 

nurin yhteen, käännä työ. Nosta 1 s neulomatta, neulo kunnes on jäljellä 6(8)9 s, tee ylivetokavennus. Jatka 

edelleen samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän s:t pysyvät samana eli 

8(8)10:nä. Kun sivusilmukat loppuvat, jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle (4,4–4,4–5,5). Neulo IV puikon 

4(4)5 s oikein, jotta lanka siirtyy puikkojen keskelle. 

Poimi vapaalle (I) puikolle kantalapun vasemmasta reunasta 10(12)14 s + 1 s kantalapun ja II puikon välistä. 

Neulo kantalapun 4(4)5 s oikein ja poimitut s:t kiertäen (= takareunasta) oikein vasemmanpuoleisella 

kantapohjan puikolla. Neulo II ja III puikon s:t oikein. Poimi nyt kantalapun oikeasta reunasta 10(12)14 s + 1 

s III puikon ja kantalapun välistä, sillä puikolla, jolla on 4(4)5 s, neulo poimitut s:t kiertäen oikein ja kantalapun 

4(4)5 s oikein. 

Tee kiilakavennukset: neulo I puikon lopussa 2 viimeistä s:aa oikein yhteen ja tee IV puikon alussa 

ylivetokavennus. Toista kavennukset joka 2. krs, kunnes kaikilla puikoilla on jäljellä 10(12)14 s. Jatka sitten 

näillä kaikilla 50(58)68 s:lla sileää 10(12)14 kerrosta.  Aloita sitten helmikuvio*, jokainen helmikuviokerros 

omalla värillään valintasi mukaan. Helmikuvio liite 1. 

Jatka sileää neuletta, kunnes pikkuvarvas peittyy -neulosta on hyvä kuitenkin olla 10(12)14 kerrosta. Aloita 

sitten kärkikavennukset sädekavennuksin. 



Sädekavennukset: Neulo jokaisen puikon keskellä ja lopussa 2 s oikein yhteen = 32(40)48 s. Neulo 3(4)5 

välikerrosta ja toista kavennukset jokaisen puikon keskellä ja lopussa = 24(32)40 s. Neulo 2(3)4 välikerrosta 

ja toista kavennukset = 16(24)32 s. Jokaisen kavennuskerroksen välistä vähenee aina 1 välikerros. Jatka 

kavennuksia, kunnes työssä on 8 s. Katkaise lanka, vedä se silmukoiden läpi, kiristä ja päättele kaikki 

langanpäät huolellisesti. 

Neulo toinen villasukka samoin. Viimeistele sukat kevyesti höyryttäen <3   
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*Helmikuvio -seuraa kuvioissa punaisten ääriviivojen sisällä olevaan kuviota, kuvassa havainnollistettuna 

kerroksen eteneminen 


