
 
 
Pilkkuraitasukat 
 
Lanka: Oiva (75 % villa, 25 % polyamidi) 
Langanmenekki: 3 eri väriä, 1 kerä jokaista 
Koko: lapsi - kengännumero n. 30 (nainen - kengännumero n. 38) mies - kengännumero n. 44 
Puikot: sukkapuikot 3 ja 3,5 mm tai käsialan mukaan 
Tiheys: 22 s sileää neuletta = n. 10 cm. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian 
löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. 
 
 
Luo ohuemmilla puikoilla päävärillä 40 (48) 52 s ja jaa s:t neljälle puikolle, 10 (12) 13 s kullekin. Krs:n 
vaihtumiskohta on 1. ja 4. puikon välissä. Neulo suljettuna neuleena 8 krs 2 o, 2 n -joustinneuletta. Vaihda 
sitten paksumpiin puikkoihin ja aloita raitaneule piirroksen mukaan. Neulo kunnes varsi on haluamasi mittainen, 
ja olet viimeksi neulonut piirroksen 6. kerroksen.  
 
Aloita kantalappu: neulo vielä 1. puikon s:t oikein 4. puikolle ja käänny. Kantalappu neulotaan 1. ja 4. puikon 
s:illa edestakaisin =20 (24) 26 s. Nurja puoli: nosta 1. s neulomatta lanka työn edessä ja neulo loput s:t nurin, 
käänny. Oikea puoli: *nosta 1 s neulomatta lanka työn takana, neulo 1 o*, toista *-* koko krs:n ajan. Toista näitä 
kahta kerrosta, kunnes kantalapussa on 18 (22) 24 krs. Neulo vielä 1 nurjan puolen krs.  
 



Aloita sitten kantapään kavennukset: 
Neulo 12 (14) (15) o, 2 o yhteen takareunoistaan, 1 o, käänny.  
Nosta 1 s neulomatta, neulo 5 n, 2 n yhteen, 1 n, käänny.  
Nosta 1 s neulomatta, neulo 6 o, 2 o yhteen takareunoistaan, 1 o, käänny.  
Nosta 1 s neulomatta, neulo 7 n, 2 n yhteen, 1 n, käänny.  
Jatka tähän tapaan neuloen joka krs:lla ennen kavennusta aina 1 s enemmän. Kun kantalapussa on op:n 
kerroksen alkaessa yhteensä 14 (16) 18 s, neulo viimeiset 2 krs seuraavasti: 
Lapsi ja nainen: Nosta 1 s neulomatta, neulo 10 (12) o, 2 o yht. takareunoistaan, käänny. Nosta 1 s neulomatta, 
neulo 10 (12) n, 2 n yhteen, käänny. Jäljellä on 12 (14) s. 
Mies: Nosta 1 s neulomatta, neulo 12 o, 2 o yht. takareunoistaan, 1 o, käänny. Nosta 1 s neulomatta, 13 n, 2 n 
yht., 1 n, käänny. Jäljellä on 16 s. 
 
Neulo kantapään s:illa vielä 1 krs o. Jaa sitten kantapään s:t taas 1. ja 4. puikolle, 6 (7) 8 s kummallekin. Krs:n 
vaihtumiskohta on taas 1. ja 4. puikon välissä eli kantapohjan keskellä. Poimi 1. puikon silmukoiden jatkoksi 
kantalapun reunasta 1 s jokaisesta nostetusta s:sta (jos s:t jäävät löysiksi, voit poimia s:t ottaen puikolle 
nostetun s:n molemmat reunat ja neuloen s:n kiertäen, jotta työhön ei jää reikiä). Neulo 2. ja 3. puikon s:t oikein, 
poimi 4. puikolle kantalapun toisesta reunasta s:t ja neulo vielä kantapohjan 6 (7) 8 s jatkoksi. 
 
Jatka neuloen kaikilla silmukoilla raitaneuletta. Neulo 2 krs ja aloita sitten 
kiilakavennukset pilkkukerrosta seuraavalla kerroksella: neulo 1. puikon 
lopussa 2 o yhteen ja tee 4. puikon alussa ylivetokavennus. Toista 
kavennukset joka 2. krs:lla, kunnes työssä on taas 40 (48) 52 s. Jatka 
neuloen raitaneuletta. Jalkaterän pituus ennen kärjen kavennuksia on n. 
16 (19) 22 cm tai kun pikkuvarvas peittyy. Kun työ lähenee tätä pituutta, 
lopeta raitaneule siten, että viimeisenä on piirroksen 6. krs ja neulo työ 
loppuun päävärillä. Neulo tarvittaessa terään lisää pituutta päävärillä.  
Mies: Kavenna seuraavalla krs:lla joka puikolla 1 s, jotta puikolla oleva 
silmukkaluku on parillinen. 
 
Aloita sitten kärkikavennukset:  
Kavennuskerros: Neulo 2 o yhteen jokaisen puikon keskellä ja lopussa. 
Krs:lla vähenee yhteensä 8 s. 
Toista kavennukset 3, 2, 1 (4, 3, 2, 1) 4, 3, 2, 1 välikrs:n jälkeen. Katkaise 
lanka ja vedä se loppujen 8 s:n läpi, kiristä aukko umpeen ja päättele 
langanpäät. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 

8
7
6

● ● 5
x x x x 4
x x x x 3
x x x x 2
x ● x ● 1

 = pääväri (sininen)

x  = raitaväri (pinkki)
 

●  = pilkkuväri (valkoinen)


