
 
Pystyraitasukat 
 
Lanka:   Viking Frøya ja Schoppelwolle Zauberball Stärke 6 
 
Menekki: 
Frøya:   2 kerää valkoista  
Zauberball Stärke 6:  1 kerä kirjavaa 
 
Puikot:   sukkapuikot 3 tai 3½ mm, käsialan mukaan 
Koko:   naisen sukka, koko 38  
 
Kirjoneuleen lankajuoksut voivat kiristää, joten kannattaa valita puoli numeroa isompi puikko, kuin normaalisti 
sukkaa neuloessa. Voit halutessasi neuloa joustimen 3 mm puikoilla ja vaihtaa puikot paksumpiin kirjoneuleen 
alkaessa. 



 
Varsi: Luo 64 silmukkaa valkoisella. Jaa s:t neljälle puikolle, yhdistä pyöröneuleeksi ja aloita 2 o, 2 n -joustin. 
Neulo 12 krs tai kunnes joustimen korkeus on 3 cm. Neulo sitten yksi kerros oikein. 
Tämän jälkeen aloita kirjoneule neulomalla *valkoisella 2 o ja kirjavalla 2 o*, toista *-* kerroksen loppuun. 
Neulo näin, kunnes varren korkeus on 20 cm. Katkaise kirjava lanka. 
 
Kantapää: Siirrä kantapään silmukat (seuraavat 32 s) yhdelle puikolle ja aloita kantapää valkoisella: *nosta 1 s 
neulomatta, neulo 1 o*, toista *-* puikon loppuun. Käännä työ, nosta ensimmäinen silmukka nurin neulomatta, 
neulo nurin puikon loppuun. Toista näitä kahta kerrosta, kunnes olet neulonut yhteensä 32 kerrosta.  
 
Aloita kantapääkavennukset: neulo kuten aiemmin 21 s, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 silmukka oikein ja vedä 
nostettu silmukka neulotun silmukan yli. Käännä työ, nosta ensimmäinen silmukka nurin neulomatta, neulo 
nurin kunnes puikolla on jäljellä 10 s, neulo 2 nurin yhteen. *Käännä työ. Nosta ensimmäinen silmukka 
neulomatta ja neulo kunnes tulet kavennuksen kohdalle, toista ylivetokavennus. Käännä työ, nosta 
ensimmäinen silmukka nurin neulomatta, neulo nurin kunnes tulet kavennuksen kohdalle, neulo 2 nurin 
yhteen.* 
Toista kavennuskerroksia *-*, kunnes olet kaventanut kaikki silmukat ja keskelle jää 12 silmukkaa. Neulo vielä 
6 s siirtyäksesi kantapään keskelle. 
 
Kerroksen alku on nyt keskellä sukan pohjaa. Poimi seuraavalla krs:lla kantalapun kummastakin sivusta 16 
silmukkaa, sekä yksi silmukka kantalapun ja jalkapöydän välistä molemmin puolin (poimi silmukat kiertäen, 
näin vältät reiät) neuloen samalla kirjoneuletta seuraavasti: *valkoisella 2 o, kirjavalla 2 o*, toista *-* vielä 4 
kertaa, valkoisella 1 o, kirjavalla 2 o, neulo jalkapöydän päällä 32 s kirjoneuletta kuten aiemmin, sitten 
valkoisella 2 o, kirjavalla 1 o, toista *-* krs:n loppuun asti. Työssä on yhteensä 78 s.  
 
Kiilakavennukset: Jatka kirjoneuletta ja aloita kiilakavennukset: neulo kunnes 1. puikolla on jäljellä 3 s, neulo 2 
o yhteen kirjavalla, 1 o kirjavalla. Neulo jalkapöydän s:t kuten aiemmin, ja kavenna 4. puikon alussa neulomalla 
1 o valkoisella, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s valkoisella ja vedä nostettu s neulotun yli, neulo krs loppuun 
kirjoneuletta kuten aiemmin. 
 
Toista kavennukset joka 2. kerroksella, kunnes olet kaventanut ylimääräiset silmukat ja sukassa on taas 
yhteensä 64 s. Neulo kunnes jalkaterän pituus kantapää poislukien on 16,5 cm.  
 
Kärkikavennukset: Neulo vielä 1. puikon silmukat. Krs alkaa nyt jalkaterän oikeasta sivusta. Aloita 
kavennukset: neulo valkoisella 1 o, nosta 1 s neulomatta, 1 o valkoisella, vedä nostettu s neulotun yli, neulo 
kirjoneuletta kunnes seuraavan puikon lopussa on jäljellä 3 s, neulo kirjavalla 2 o yhteen, 1 o. Tee pohjan 
puolella samanlaiset kavennukset. 
Tee tällaiset kavennukset joka krs:lla, kunnes jäljellä on yhteensä 16 silmukkaa. Silmukoi jäljellä olevat silmukat 
yhteen, päättele langanpäät ja höyrytä työ kevyesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


