
 
 

1611-9 Vohvelikuvioiset sukat ja myssy 
 
Sukkien koko: 28/30 (33/35) 37/39 (40/42) 44/46 
Jalkaterän pituus ennen kärkikavennuksia: 
16 (18) 20 (22) 24 cm 
Päänympärys: n. 47 (51) 55 cm 
 
Lanka: Viking Raggen (70 % villa, 30 % nylon) 
Menekki:  
Myssy: 1 kerä  
Sukat: 1 kerä 
 
Puikot: sukkapuikot nro 4,5 
 
Neuletiheys: 19 s sileää neuletta puikoilla nro 4,5 = 
10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot 
liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos 
neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. 



MYSSY Luo 90 (96) 102 s puikoilla nro 4,5 ja neulo suljettuna neuleena mallineuletta piirroksen mukaan. Kun 
työn korkeus on n. 18 (20) 22 cm, aloita päälaen kavennukset: *neulo 4 s mallineuletta, 2 o yhteen*, toista *-* 
koko krs:n ajan. Tee tällainen kavennuskrs joka 5. krs:lla, mutta neulo joka kerralla kavennusten välissä 1 s 
vähemmän. Neulo välikerroksilla mallineuletta kuten aiemmin. Kun työssä on jäljellä 30 (32) 34 s, neulo 1 krs 
toistaen *2 o yhteen* koko krs:n ajan. Katkaise lanka, vedä loppujen silmukoiden läpi ja kiristä. Päättele 
langanpäät. 
 
 
 
SUKAT 
Luo 33 (36) 42 (45) 48 s puikoilla nro 4,5 ja neulo suljettuna neuleena mallineuletta piirroksen mukaan n. 12 
(14) 16 (17) 18 cm. Jätä sitten krs:n ensimmäiset 17 (18) 21 (22) 24 s odottamaan ja neulo kantapää lopuilla 
silmukoilla.  
 
Kantapää: Neulo kantalappua varten sileää neuletta edestakaisin n. 6 (7) 7 (7) 8 cm. Tee kantapään käännös 
aloittaen oikean puolen krs:lta: neulo oikein kunnes vasemmalla puikolla on jäljellä 5 (6) 7 (8) 8 s, käänny. 
Neulo nurin kunnes vasemmalla puikolla on jäljellä 5 (6) 7 (8) 8 s, käänny. Neulo oikein 1 s edellistä 
kääntymiskohtaa pidemmälle, käänny. Jatka tähän tapaan neuloen aina 1 s edellistä kääntymiskohtaa 
pidemmälle, kunnes kummassakin sivussa on jäljellä 1 s. Käänny ja neulo oikean puolen kerros loppuun asti. 
Poimi kantalapun reunasta n. 8 (9) 11 (11) 13 s, neulo jalkapöydän s:t kuten aiemmin, poimi kantalapun 
toisesta reunasta sama määrä silmukoita kuin toisella puolella. Jatka neuloen kaikilla silmukoilla suljettuna 
neuleena mallineuletta piirroksen mukaan, ja aloita samalla kiilakavennukset: kavenna joka krs:lla 1 s 
kummassakin sivussa, kunnes jäljellä on 33 (36) 42 (45) 48 s. Kun jalkaterän pituus kantapää mukaan lukien on 
n. 16 (18) 20 (22) 24 cm tai kun pikkuvarvas peittyy, aloita kärkikavennukset. 
 
Kärkikavennukset: Laita kumpaankin sivuun merkki. Kavenna kummankin merkin molemmin puolin 
neulomalla ennen merkkiä ylivetokavennus ja merkin jälkeen 2 o yhteen. Tee tällaiset kavennukset ensin joka 
2. krs:lla 2 kertaa, ja sitten joka krs:lla kunnes jäljellä on 9 (8) 10 (9) 12 s. Katkaise lanka, vedä loppujen s:iden 
läpi ja kiristä. Päättele langanpäät.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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