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90939  OPETTELE VILLASUKAN NEULOMINEN
LANGAT  Raggi (70 % villaa ”superwash”, 30 % polyamidia. Kerässä noin 100 g = 150 m)
NEULETIHEYS  Noin 19 s x 24 krs sileää puikoilla nro 4.5 = 10 x 10 cm
LANKAVAIHTOEHTO  Gästrike 4-säik.
KOOT  22–24(25–27)28–30(31–33)34–36(37–39)40–42(43–45)
LANGANMENEKKI  Noin 100(100)100(100)100(150)150(150) g (Yksivärinen)
 Noin 100(100)100(100)100(200)200(200) g (Printtiväri)
SUKKAPUIKOT  Nro 3.5 ja 4.5
DESIGN & OHJE  Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se

LYHENTEET  s= silmukka/silmukat, o=oikein, n=nurin, seur.=seuraava, sileä=sileäneule, krs=kerros

OHJEET Ohje on tarkoitettu vasta-alkajalle. Noudata kohta kohdalta kuvia 1–40 kuvateksteineen. Kuvissa neulotaan koko 37–39. 
Vaihda suluissa [ ] oleva silmukkaluku tai mitta, mikäli neulot toisen koon. Alla oleva ohje on alkuperäisohjeesta 90384, 
jota kuvat noudattavat.

 Kantapää muotoillaan lyhyin kerroksin sekä kavennuksin. Lyhyt krs = kerroksen kaikkia silmukoita ei neulota, vaan 
käännytään ja jatketaan neulomalla seur. krs. Niitä silmukoita, jotka käännöksessä jätetään neulomatta, kutsutaan 
sivusilmukoiksi.

 Joustinneule: *2 o, 2 n*, toista *-* krs loppuun. Neulo sitten seur. krs:lla o oikein ja n nurin.
 Sileää - edestakaisin: Krs 1 (oikealta): Neulo silmukat oikein (o). Krs 2 (nurjalta): Neulo silmukat nurin (n). Toista krs 1 

ja 2. Sileää - pyöröneuleena: Kaikki silmukat oikein joka krs:lla. Neulo 2 s takareunoista yhteen: Ks. kuva 10. 
 Nosta 1 s: Nosta silmukka, kuin neuloisit sen nurin, mutta lanka työn takana, ja siirrä se oikealle puikolle neulomatta 

sitä. 
 Nosta 1 s nurin: Aseta lanka työn eteen, kuin neuloisit silmukan nurin, siirrä silmukka oikealle puikolle neulomatta sitä.
VILLASUKKA
LUOMINEN Luo 36(36)40(40)40(48)48(52) s puikoilla nro 3.5, jaa silmukat 4 sukkapuikolle 9(9)10(10)10(12)12(13) s joka puikolle.

VARSI  Neulo joustinneuletta 2 o, 2 n 10(10-12)12-13(13-14)14-15(15-16)15-16(15-16) cm.
 Vaihda sukkapuikot 4.5. Neulo sileää (o pyöröneuleena) ja kavenna 1. krs:lla 8 s tasavälein. Neulo vielä 1 krs sileää (o).

KANTALAPPU  Neulo sileää edestakaisin puikoilla 1 ja 2 kaikkiaan 10(12)14(14)16(16)18(20) krs (viim. krs = nurjalta).

KANTAPÄÄ  Seur. krs:lla (= oikealta) aloitetaan lyhyet krs ja kavennukset:
 Neulo 8(8)10(10)10(12)12(13) o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,
 nosta 1 s nurin, neulo 3(3)5(5)5(5)5(5) n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
 nosta 1 s, neulo 4(4)6(6)6(6)6(6) o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,
 nosta 1 s nurin, neulo 5(5)7(7)7(7)7(7) n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
 nosta 1 s, neulo 6(6)8(8)8(8)8(8) o, 2 s takareunoista o yhteen. Koot 22-36: Käännä. Koot 37-45: 1 o, käännä,
 nosta 1 s nurin, neulo 6(6)8(8)8(9)9(9) n, 2 n yhteen. Koot 22-36: Jatka kohdasta *. Koot 37-45: 1 n, käännä,
 nosta 1 s, neulo -(-)-(-)-(10)10(10) o, 2 o yhteen, Koot 37-42: Käännä. Koot 43-45: 1 o, käännä,
 nosta 1 s nurin, neulo -(-)-(-)-(10)10(11) n, 2 n yhteen, Koot 37-42: Jatka kohdasta *. Koot 43-45: 1 n.
 *Kaikki koot: Nyt on kaikki sivusilmukat loppuneet kantaläpän mol. puolin. Neulo o puikot 1 ja 2.

KIILA  Poimi 6(7)8(9)10(11)12(13) s sukan oikeasta sivusta (=puikolla 2), neulo sileää puikoilla 3 ja 4, poimi 6(7)8(9)10(11)12(13) 
s sukan vasemmasta sivusta, sekä neulo loput s jalkapöydän päältä (= puikko 1). Neulo 1 krs sileää (o) kaikilla puikoilla. 
Seur. krs:lla kavennetaan 2. ja 1. puikolla näin (poimitut s kavennetaan):

 Puikko 2: Neulo 2 viim. s oikein yhteen.
 Puikko 1: Neulo 2 ens. s takareunoista o yhteen.
 Toista joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 28(28)32(32)32(40)40(44) s. Jaa loput s 4 puikolle.

JALKATERÄ  Neulo suoraa, kunnes koko jalkaterä on 10(12)14(16)18(19)20½(22) cm.
 Kavenna kärki:
 Puikot 1 ja 3: Neulo 1 o, 2 o yhteen, neulo loput s puikolta.
 Puikot 2 ja 4: Neulo, kunnes on jäljellä 3 s, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o.
 Toista kavennuskrs joka 2. krs:lla, kunnes puikoilla on jäljellä 16(16)16(16)16(16)20(20) s.
 Nyt voit valita, teetkö suoran vai pyöreän kärjen.

SUORA KÄRKI  Siirrä silmukat 2 puikolle, käännä työ nurja puoli ulospäin.
 Päätä näin: Aseta työ oikeat puolet vastakkain, pidä puikot samansuuntaisina vasemmassa kädessäsi ja neulo oikeassa 

kädessä olevalla puikolla. Ota 1 s edessä olevalta puikolta ja 1 s takana olevalta puikolta ja neulo ne 2 s oikein yhteen, 
neulo seur. 2 s samalla tavoin yhteen, vedä ens. s toisen ylitse = 1 s oikealla puikolla. Jatka neuloen yhteen ja päättäen 
kaikki s samalla tavoin. Katkaise lanka ja päättele.

PYÖREÄ KÄRKI Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi ja päättele.
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VIHJEEKSI * Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
 * Neulo aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neule/

virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.
 * Uuden kerän vaihtaminen: Langanpäitä ei koskaan solmita. Pura hieman kumpaakin yhteen liitettävää langanpäätä noin 

8 cm ja aseta ne päällekkäin. Kierrä niitä löysästi toistensa ympäri ja jatka neulomista. Useimmat haluavat aloittaa uuden 
kerän vetämällä langanpään kerän sisältä.



1. Luo [48] silmukkaa (s). 2. Jaa silmukat neljälle puikolle, joka puikolle [12] silmukkaa (s).
Ohjeessa puikot on numeroitu kuvan mukaisesti.

1. 2.

3. Tartu puikkoihin kuvan mukaisesti. HUOM! Silmukat eivät saa kiertyä! Aloita neulominen puikosta 1 ja jatka jokaisella puikolla. 
Neulo joustinneuletta (2 o, 2 n).

3.

1

2

3

4

1

2

3

4

Luominen



4. Neulo joustinneuletta, kunnes sukan varsi on [15–16] cm (tai halutun
mittainen).

4.

5. Vaihda paksummat puikot ja neulo sileää (=o pyöröneuleena).
Ens. krs:lla kavennetaan [8] silmukkaa (s) tasavälein. Kavenna
neulomalla 2 o yhteen. Neulo vielä 1 krs sileää.

5.

Varsi

6. Nyt neulotaan kantaläppä puikoilla 1 ja 2.

6.

7. Helpointa on siirtää silmukat (s) puikoilta 1 ja 2 samalle puikolle.

7.1

2

2+1

8. Neulo [16] krs sileää (edestakaisin).

8.

Kantaläppä



11. Neulo 1 s oikein (o) kavennuksen jälkeen. Sivusilmukoita ei neulota.

11.

9. Nyt aloitetaan kantapääkavennukset. Neulo [12] silmukkaa. 10. Neulo seur. kaksi silmukkaa takareunoista o yhteen.

9. 10.

Sivusilmukat

Kantapää

14. Neulo kaksi silmukkaa nurin yhteen (2 n yhteen).

14.

12. Käännä työ.
Nosta ensimmäinen s nurin (lanka työn edessä = nurjalla,
silmukkaa ei neulota, siirrä vain oikealle puikolle).

13. Neulo [5] silmukkaa nurin (n).

12.

13.

15. Neulo 1 s nurin (n). Sivusilmukoita ei neulota.

15. Sivusilmukat

16. Käännä työ. Nosta ens. silmukka (lanka työn takana
= nurjalla, s ei neulota, siirrä vain oikealle puikolle).

16.



19. Jaa silmukat jälleen kahdelle puikolle.

19.

17. Neulo [6] s oikein (o), 2 s takareunoista o yhteen, 1 o.
Sivusilmukoita ei neulota.

18. Jatka kaventaen tällä tavoin, kunnes sivusilmukat loppuvat. Neulo 1 s
enemmän [+1] ennen joka käännöstä (toista samalla tavoin kuvien
12–17 mukaan). Neulo 1 krs oikein (o). Nyt kantapää on valmis!

17. 18.Sivusilmukat

2 1



20. Jatka puikolla 2 ja poimi [11] uutta silmukkaa sukan
oikeasta sivusta. Poimi silmukat nostamalla puikolle 
kantalapun reunasilmukat. Poimi tasaisesti kantaläpän
kerroksista.

20.

23. Nyt on poimittu silmukat jalkaterän ympäriltä. 24. Seur. kerroksella kavennetaan puikolla 2: Neulo 2 viim. s
oikein yhteen (2 o yhteen).

24.

3

2

2

4

1

23.

21.

21. Puikot 3 ja 4: Neulo sileää (o). 22. Poimi [11] uutta silmukkaa sukan vasemmasta sivusta, samalla
tavoin kuin oikeasta (ks. kuva 20). Neulo loput silmukat puikolta 1.

1

22.

34

1
2

Kiila

25. Puikko 1: Neulo 2 ens. s takareunoista o yhteen.

25.

26. Toista kavennukset puikolla 2 ja 1 joka toisella krs:lla, kunnes jäljellä
on [40] silmukkaa (s).

26.
1



27. Jatka neuloen sileää pyöröneuletta (o), kunnes jalkaterä on [19] cm.
Kuvassa nuolien osoittama mitta.

30. Puikot 2 ja 4: Neulo, kunnes jäljellä on 3 s...

27.

30.

31.

31. ....neulo 2 s takareunoista o yhteen, neulo viim. s oikein (o).

Jalkaterä

28. Nyt aloitetaan kärkikavennukset. 
Puikot 1 ja 3: Neulo ens. silmukka oikein (o)...

28.

29. ...neulo 2 o yhteen, neulo loput s puikolta oikein (o).

29.

32. Toista kavennukset joka 2. krs:lla, kunnes puikoilla on jäljellä
[16] silmukkaa.

32.



33. Suora kärki: Siirrä silmukat kahdelle puikolle.
Katkaise lanka noin 25 cm mittaiseksi.

33.

34. Työnnä molemmat puikot sukan sisään. VIHJE! Varmistaaksesi
ettet pudota yhtään silmukkaa, siirrä silmukat hakaneulalle tai
päättämisneulalle ennen työn kääntämistä.

35. Käännä työ niin, että nurja tulee ulospäin. Vedä puikot esiin,
varo etteivät silmukat putoa.

36. Aseta puikot samansuuntaisesti.

34.

35. 36.

Suora kärki

37. Ota kolmas puikko. Työnnä se edessä olevan puikon ens. 
silmukkaan kuin neuloisit o, sitten suoraan takana olevan puikon
ens. silmukkaan. Vedä lanka molempien silmukoiden läpi (neulot
siis 2 s yhteen). Toista vielä kerran.

37.

38. Nyt oikealla puikolla on 2 silmukkaa. Päätä nostamalla ens.
neulottu s toisen ylitse = 1 s oikealla puikolla.

39. Toista kunnes silmukat loppuvat. Päättele langat.

38.

39.

40. Nyt villasukka on valmis!

40.

 www.jarbo.se


