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Lyhytvartiset sukat 
 
Koko: 39/40 
Lanka: Opal Uni 6 säikeinen väri tumma sininen 5302, pohjaväri 

Opal Regenvald 15 väri lila monivärinen 9784, kuvioväri 
Sukkapuikot nro 3 
Langankulutus: 75g 
Neuletiheys: 23s ja 31 krs =10cm 
Mallin suunnittelu: Tanja Hakala 

 
Pohjaväri tumma sininen 
Kuvioväri lila monivärinen 
Neulo 2 s. oikein yhteen 
Nosta 1 silmukka, neulo 1 oikein ja vedä nostettu silmukka neulotun yli 
 

Luo tumman sinisellä langalla 56s. =14/puikko 
Neulo nirkkoreuna (kuvat alla): Neulo sileää neuletta 5 kierrosta. Neulo nirkot: *langankierto, 
kaksi oikein yhteen*, toista *-* kierroksen loppuun, muodostuu reikärivi.  
Jatka sileää neuletta 5 kierrosta. Käännä työ kaksinkerroin reikäriviltä (nurjat puolet 
vastakkain). Näin reikärivi muodostaa nirkkoreunan. Neulo aloitusreuna ja puikoilla olevat 
silmukat yhteen, jolloin alavara kiinnittyy: (voit käyttää myös virkkuukoukkua apuna) vie 
puikko ensin silmukan läpi ja aloituskierroksen ensimmäisen silmukan läpi, kierrä lanka 
puikolle ja vedä lenkkien läpi ja puikolla olevan silmukan läpi. Neulo näin kierros loppuun, 
kunnes jäljellä on 3-4 silmukkaa. Neulo viimeiset silmukat oikein. Näin sukan varteen jää 
kuja, johon voit halutessasi pujottaa kuminauhan.  
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Aseta kierroksen aloituskohtaan merkki helpottamaan työtä jatkossa. Neulo 1 krs oikein, 
lisää samalla 1 silmukka ensimmäiselle puikolle nostamalla alemman kierroksen silmukka 
puikolle ja neulomalla se oikein. Ensimmäisellä puikolla on nyt 15 silmukkaa. 
Neulo varren kierrokset seuraavasti:  

1. *nosta 1, neulo 2 nurin* toista *-* kierroksen loppuun. 
2. *nosta 1 takareunasta niin ettei silmukka kierry, neulo 2 nurin*. Toista kierroksen 

loppuun. 
3. *neulo 1 kierros oikein, nostetut silmukat takareunasta, että ne eivät kierry. 
4. *nosta 1, neulo 2 oikein*. Toista kierroksen loppuun.  
5. *nosta 1 takareunasta, neulo 2 oikein* Toista kierroksen loppuun. 
6. *nosta 1 takareunasta, neulo 2 oikein* Toista kierroksen loppuun.  
7. Neulo kierros oikein, nostetut silmukat takareunasta. 
8. *nosta 1, neulo 2 oikein*. Toista kierroksen loppuun.  
9. *nosta 1 takareunasta, neulo 2 nurin*. Toista kierroksen loppuun. 
10. *nosta 1 takareunasta, neulo 2 nurin*. Toista kierroksen loppuun. 
11. Neulo kierros oikein, nostetut silmukat takareunasta. 

12-18. Toista kierrokset 4-10. 
Neulo 1 kierros oikein, nostetut silmukat takakautta. Neulo vielä 2 kierrosta oikein.  
 
Aloita kantalapun neulominen I ja IV puikolla =29s. Lisää kantalappuun silmukoita 
seuraavasti: nosta I puikon 1. silmukan alta edelliseltä kierrokselta silmukka puikolle ja neulo 
se oikein. Neulo puikon loput silmukat oikein. I puikolla on nyt 16s. Käännä työ. Nosta 
ensimmäinen s nurin ja neulo I puikon silmukat nurin. Nosta IV puikon ensimmäisen 
silmukan alta edellisen kierroksen ensimmäinen silmukka puikolle ja neulo se nurin. Tee 
samanlainen lisäys puikon lopussa ennen viimeistä silmukkaa, neulo puikon muut silmukat 
nurin. IV puikolla on nyt 16s. Kantalapun silmukat yhteensä 32. Käännä työ. 
Neulo vahvistettua neuletta: *nosta 1s, neulo 1o*, toista *-* ja neulo samalla I ja IV puikkojen 
silmukat samalle puikolle. Käännä työ, *nosta ensimmäinen silmukka nurin ja neulo loput 
silmukat nurin*. Toista näitä kahta kierrosta vielä yhteensä 26 kertaa ja olet viimeksi 
neulonut nurjan kerroksen.  
Jatka vahvistettua neuletta ja aloita kantapään kavennukset.  
Neulo kantalapun oikeasta reunasta kunnes jäljellä on 12s. Tee ylivetokavennus, eli nosta 
1s neulomatta, neulo 1s oikein ja vedä nostettu silmukka neulotun yli. Käännä työ. 
Nosta 1s nurin neulomatta, neulo nurin kunnes jäljellä on 11s. Neulo 2 nurin yhteen ja 
käännä työ. Nosta 1s neulomatta, neulo kunnes jäljellä on 11s, tee ylivetokavennus ja 
käännä työ. Neulo kunnes jäljellä on 10s. Neulo 2 nurin yhteen ja käännä työ. Jatka 
kavennuksia samalla tavalla siten että keskiosan 11s pysyvät samana ja sivusilmukat 
vähenevät joka kierroksella. Kun sivusilmukat loppuvat, jaa kantalapun silmukat kahdelle 
puikolle I:lle 6s ja IV:lle 5s.  
 
Poimi kantapään sivulta 14 silmukkaa I puikolle.  Neulo II ja III puikon silmukat oikein. Poimi 
kantapään toiselta sivulta 14s IV puikolle. Neulo poimitut silmukat kiertäen oikein. Työssä on 
nyt 67s. Kierroksen aloituskohta on kantapohjan keskellä. 
 
Tee kiilakavennus I puikon lopussa neulomalla 2s oikein yhteen ja IV puikon alussa 
ylivetokavennuksena. Toista kavennuksia joka toinen kierros 2 kertaa.  
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Ota työhön toinen lanka ja aloita kirjoneule piirroksen A ensimmäiseltä riviltä kuviolangalla. 
Jatka samalla kiilakavennuksia joka toinen kierros, ne on merkitty piirrokseen riveillä 2 ja 4.  
 
Piirros A 

 
 
Tee kavennukset vielä kerran piirroksen jälkeen, niin että kavennusten jälkeen I puikolla on 
15s ja muilla puikoilla 14s. Neulo yksi kierros oikein. Neulo piirroksen B kirjoneulekuvio.  
 
Piirros B 

 
 
Neulo pohjavärillä 1 kierros samalla kaventaen ensimmäisen puikon lopussa 2s oikein 
yhteen. Aloita kärjen sädekavennus.  

1. kierros: neulo 5s, kavenna 2 o yhteen, neulo 5s, kavenna 2 o yhteen. Neulo muut 
puikot samoin. Neulo 4 välikierrosta. 

2. kierros: neulo 4s, kavenna 2 o  yhteen, neulo 4s, kavenna 2 o yhteen. Neulo muut 
puikot samoin. Neulo 3 välikierrosta. 

3. kierros: neulo 3s, kavenna 2 o yhteen, neulo 3s, kavenna 2 o yhteen. Neulo muut 
puikot samoin. Neulo 2 välikierrosta. 

4. kierros: neulo 2s, kavenna 2 o yhteen, neulo 2s, kavenna 2 o yhteen. Neulo muut 
puikot samoin. Neulo 1 välikierros. 

Lopuksi kavenna aina 2 o yhteen. Kun työssä on jäljellä 4  silmukkaa, katkaise lanka, vedä 
jäljellä olevien silmukoiden läpi ja päättele langanpäät.  
 
Neulo toinen sukka samoin. Höyrytä sukat kevyesti. 
 
 
 


