
 
Juhlalankasukat varpaista varteen -tekniikalla 
 
Lanka:  Nordia Paksumpi Juhlalanka  
Langanmenekki: 1 kerä joka väriä: 601 luonnonvalkoinen, 645 keltainen, 611 beige, jaa jokainen väri 

kahdelle eri kerälle 
Koko:  38/40  
Puikot:  Pyöröpuikko 100 cm 3,5 mm, joustinneuleeseen 3 mm pyöröpuikko  
Tarvikkeet:  neljä silmukkamerkkiä 
Tiheys:  22 s = 10 cm kuvioneuletta 
 
Tekniikka: Sukat neulotaan pyöröpuikoilla varpaista varteen eli ylöspäin, molemmat sukat neulotaan yhtä aikaa. 
Varpaista varteen- ja sukat pyöröpuikoilla -tekniikoiden tulee olla tuttuja aloittaessasi näitä sukkia.  Sukkien 
kantapää neulotaan lyhennetyin kerroksin. Sukan kuvio syntyy nostetuilla silmukoilla. 
 
Aseta puikot päällekkäin oikeaan käteen. Aloita silmukoiden luominen keltaisella langalla näin: jätä n. 30 cm 
pituinen häntä ja laita vetosolmu ylempään puikkoon. 
Aseta langat vasempaan käteen niin, että langan häntä kulkee etusormen takaa kämmeneen ja kerältä tuleva 
peukalon takaa kämmeneen. 
Etusormella luodaan silmukka alemmalle puikolle ulkokautta kiertäen keskelle ja peukalolla luodaan silmukka 
ylemmälle puikolle ulkokautta kiertäen keskelle.  
Näin luodaan 10 s sekä ylä- että alapuikolle, eli yhteensä 20 s. 
 
Luo toisen sukan silmukat toiselta kerältä heti perään (yht. 20 s per sukka). 
 
Käännä työtä kellon suuntaan pitäen sama oikea puoli kaiken aikaa itseäsi kohti. 



1. krs: Vedä alempi puikko pitkäksi niin, että saat käännettyä puikon vastakkain ylemmän kanssa. 
Jätä työn päätyihin vasemmalle ja oikealle puolelle kaapelia lenkille saman verran. Lukitse häntä kerältä tulevan 
langan taakse, ettei silmukka purkaannu. Neulo ensimmäisen sukan päällysosan silmukat oikein.  
Vaihda toiseen lankaan ja neulo toisen sukan päällysosan silmukat oikein. 
Käännä työtä taas kellon suuntaan pitäen työn oikean puolen itseäsi kohti.  
Vedä puikot samoin kuin aiemmin: alempi pitkäksi ja ylempi lyhyeksi. 
Neulo molempien sukkien pohjaosan silmukat oikein takareunoistaan (takareunoista neulotaan vain tämän 
kerran, jatkossa silmukat neulotaan normaalisti etureunastaan). 
 
Käännä työ samoin kuin edellä ja vedä puikot neulonta-asentoon. Aseta silmukkamerkki osoittamaan kerroksen 
alku. Aloita lisäykset:  
1. krs: Neulo 1 o, lisäys, neulo yhden silmukan päähän reunasta, lisäys, 1 o. Tee samanlaiset lisäykset myös 
pohjapuolelle, kerroksella lisätty yhteensä 4 s. 
2. krs: Neulo koko kerros oikein. 
Toista näitä kahta kerrosta yhteensä 6 kertaa. Kerros sisältää aina sukan päällysosan ja pohjaosan. 
Lisäysten jälkeen työssä on 44 silmukkaa per sukka. 
 
Aloita mallineule nostetuilla silmukoilla: 
Ota työhön mukaan beige lanka. Kerros neulotaan käyttämällä aina yhtä väriä koko kerros, aloittaen beigellä ja 
toinen krs keltaisella. Muut silmukat nostetaan sellaisenaan neulomatta puikolta toiselle. 
 
Kuvio:  
1. krs: *Neulo 1 s beigellä oikein, nosta keltainen s neulomatta beige lanka työn takana*,  
jatka *-* koko kerros. 
2. krs: *Nosta 1 beige s neulomatta, neulo 1 s keltaisella oikein*, jatka *-* koko krs. 
3. krs: *Neulo 1 s beigellä oikein, nosta keltainen s neulomatta beige lanka työn takana*,  
jatka *-* koko kerros. 
4. krs: *Nosta 1 beige s neulomatta, neulo 1 s keltaisella oikein*, jatka *-* koko krs. 
5. krs: *Neulo 1 s beigellä oikein, nosta keltainen s neulomatta beige lanka työn takana*,  
jatka *-* koko kerros. 
6. krs: *Nosta 1 beige s neulomatta, neulo 1 s keltaisella oikein*, jatka *-* koko krs. 
7. ja 8. krs: Neulo koko krs beigellä oikein. 
9. krs: *Neulo 1 s keltaisella oikein, nosta beige s neulomatta*, jatka *-* koko krs. 
10. ja 11. krs: Neulo koko krs beigellä oikein. 
12. krs: *Nosta 1 beige s neulomatta, neulo 1 s keltaisella oikein*, jatka *-* koko krs. 
13.-16. krs: Neulo koko krs beigellä oikein. 
 
Ota työhön mukaan luonnonvalkoinen lanka, keltaisen voi katkaista ja päätellä pois. 
Neulo kuvio uudestaan, luonnonvalkoinen korvaa beigen ja beige korvaa keltaisen. 
Ota työhön mukaan keltainen lanka, beigen voi katkaista ja päätellä pois. 
Keltainen korvaa luonnonvalkoisen ja luonnonvalkoinen korvaa beigen. 
Neulo kuviota kerroksen 3 loppuun ja aloita kiilalisäykset kerroksen 4 pohjaosassa, jatka päällisosan silmukoilla 
kuviota kuten aiemmin. 
Kiilalisäykset: Lisää pohjaosassa 1 s kummassakin reunassa 1 s:n päässä reunoista, neulo muuten kuviota (lisätty 
2 s per sukka). Tee tällaiset lisäykset joka 3. krs:lla.  
 
Ota työhön mukaan beige, luonnonvalkoisen voi katkaista ja päätellä pois. 
Neulo kuvio uudestaan kerrokselle 15. asti. Beige korvaa keltaisen ja keltainen korvaa luonnonvalkoisen.  
Lisäyksiä tehdään yhteensä 7 kertaa (pohjaosassa silmukoita yhteensä 36 lisäysten jälkeen). 
 
Kantapää tehdään kerroksella 16. 
Kantapään käännös neulotaan lyhennetyin kerroksin ja kantalappu kavennuksineen neulotaan yksi sukka 
kerrallaan, toinen saa roikkua mukana. Neulo kummankin sukan päällysosan silmukat oikein. 



 
Pohjaosan silmukoilla: 
Aseta silmukkamerkki 8 silmukan päähän kummastakin reunasta. 
Neulo 27 s oikein, nosta 1 s nurin neulomatta, kiedo nostettu silmukka (tuo lanka työn eteen ja siirrä silmukka 
takaisin vas. puikolle). Käännä työ, neulo nurin kunnes silmukkamerkkiä edeltää 1 s, nosta 1 s nurin neulomatta, 
kiedo nostettu silmukka (lanka työn eteen, ja siirrä silmukka takaisin vas. puikolle) ja käännä työ. 
Neulo 19 s nurin, kiedo seuraava silmukka, palauta se paikalleen ja käännä työ. 
Neulo 17 s oikein, kiedo seuraava silmukka, palauta se paikalleen ja käännä työ. 
Neulo 15 s nurin, kiedo seuraava silmukka, palauta se paikalleen ja käännä työ. 
Neulo 13 s oikein, kiedo seuraava silmukka, palauta se paikalleen ja käännä työ. 
Neulo 11 s nurin, kiedo seuraava silmukka, palauta se paikalleen ja käännä työ. 
Neulo 9 s oikein, kiedo seuraava silmukka, palauta se paikalleen ja käännä työ. 
Neulo 7 s nurin, kiedo seuraava silmukka, palauta se paikalleen ja käännä työ. 
Neulo 5 s oikein, kiedo seuraava silmukka, palauta se paikalleen ja käännä työ. 
 
Kantalapun kavennukset: 
Neulo nurjan puolen kerros nurin ja aina kiedotun silmukan kohdalla neulo lankalenkki silmukkansa kanssa 
yhteen, kunnes olet 1 s:n päässä silmukkamerkistä. Poista silmukkamerkki. Neulo nurin yhteen lankalenkki, 
silmukka ja yksi kiilan silmukoista. Käännä työ. 
Nosta ensimmäinen s nurin neulomatta. 
Neulo oikean puolen kerros oikein ja aina kiedotun silmukan kohdalla: nosta kiedotun silmukan lankalenkki 
etukautta oikealle puikolle, neulo varsinainen silmukka ja vedä lankalenkki vastaneulotun silmukan yli nurjalle 
puolelle. Jatka näin, kunnes olet 1 s:n päässä silmukkamerkistä. 
Poista silmukkamerkki. Neulo yhteen lankalenkki, silmukka ja yksi kiilan silmukoista. Käännä työ. 
 
1. krs: Nosta silmukka nurin neulomatta, neulo nurin kunnes olet 1 s:n päässä aukosta, neulo 2 nurin yhteen. 
Käännä työ. 
2. krs: Nosta silmukka nurin neulomatta, neulo oikein kunnes olet 1 s:n päässä aukosta, nosta 1 s oikein 
neulomatta, nosta 1 s oikein neulomatta ja neulo nostetut s:t oikein yhteen takareunoistaan. Käännä työ. 
Toista näitä kahta kerrosta, kunnes olet kaventanut kaikki kiilan silmukat pois. Kuitenkin niin, että olet viimeiseksi 
tehnyt oikean puolen kerroksen. 
 
Neulo nyt toisen sukan kantapään käännös ja kantalapun kavennukset samoin. 
Poimi kummankin sukan molemmista reunoista 1 s estääksesi kolojen muodostumisen reunoihin (44 s per sukka). 
Ota työhön mukaan luonnonvalkoinen lanka ja jatka kuviota neuloen kahta sukkaa yhtä aikaa. 
Katso sukan takaa kaksi keskisilmukkaa ja laita silmukkamerkit molemmin puolin keskisilmukoita. Tee lisäys 
molemmin puolin silmukkamerkkejä kuvion 8. kerroksella jatka kuvio loppuun. 
Vaihda väri vielä 4 kertaa lopettaen keltaiseen ja toista lisäykset aina 8. kerroksella, jatka kuvio loppuun. 
 
Aloita 1 o, 1 n -joustinneule. Neulo 6 kerrosta ja päättele sukat löyhästi tai tee italialainen päättely neulalla. 
Huom! Jos haluat sukkiin leveämmän pohkeen, voit tarvittaessa lisätä silmukoita myös kerroksen 14 aikana 
keskitakasilmukoiden molemmin puolin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohje: Lankamaailma / Johanna Riihikoski 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


