
 
 
VANESSA 
Suunnittelija: Sarita Kotkavalkama 
 
Kesäkuussa minulta tilattiin hääparille lahjaksi sukat. Spekseinä oli käytännössä katsoen ainoastaan koko sekä 
toive, että olisi kesäisiä värejä, muuten sain täyden taitelijan vapauden. Morsiamen nimi on Vanessa, joten se 
päätyi luonnollisesti myös sukkien nimeksi. 
 
Puikot: 3,5 ja 4 mm sukkapuikot 
Lanka: Gjestal Janne (85 % villa, 15 % polyamidi) väreissä kanerva (422) 40 g, luumu (421) 25 g, tummanvihreä 
(413) 25 g g, vaaleanvihreä (462) 15 g ja valkoista (402) 70 g 
Neuletiheys: 26 s ja 30 krs kirjoneuletta 4 mm puikoilla = 10 cm  
Koko: 38/39 
 
 
Varsi 
Luo 3,5 mm puikoille kanervalla 55 s ja neulo valepalmikkoa seuraavasti: 
1.-3. krs: *Neulo 3 s oikein ja 2 s nurin*, toista *-* koko kerroksen ajan. 
4. krs: *Nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s oikein, vedä nostettu silmukka neulottujen silmukoiden yli ja neulo 2 s 
nurin*, toista *-* koko kerroksen ajan. 



5. krs: Neulo 1 s oikein, ota lk puikolle, neulo 1 s oikein ja 2 s nurin. Toista koko kerroksen ajan. 
Neulo kerrokset 1-5 yhden kerran ja sen jälkeen vielä kerros 1. Neulo sen jälkeen1 krs sileää neuletta ja lisää 
työhön samalla 5 s neulomalla joka 10. s oikein sekä etu- että takareunastaan. Neulo kerroksen loput 5 s 
oikein. Työssä on nyt 60 s. Jaa s:t puikoille tasan. 
 
Neulo 1 krs sileää neuletta, vaihda sen jälkeen 4 mm puikkoihin ja aloita kuvio kaavion A mukaan. Huom: 
Kaaviossa A punaiset silmukat nostetaan neulomatta. 
 
Kun olet neulonut kaavion A kerrokset yhden kerran, siirry kaavioon B. Neulo kaavion B kerrokset yhden 
kerran. Kavenna viimeisellä kerroksella työstä tasavälein 4 s. Kavennusten jälkeen työssä on 56 s.  
Kaavion B jälkeen neulo kaavion A kerrokset 3-5 yhden kerran. Neulo sitten 1 krs sileää neuletta kanervalla ja 
tee sen jälkeen kantalappu keskelle taakse puikkojen 4 ja 1 silmukoilla. 
 
Kantapää 
Kantalappu neulotaan 3,5 mm puikoilla vahvennettuna neuleena siten, että nurjalla puolella tehdään 
silmukoiden nostot.  
Oikea puoli: Nosta 1 s neulomatta, neulo loput s:t oikein. 
Nurja puoli: Nosta 1 s neulomatta, neulo 2 o, *nosta 1 s nurin neulomatta lanka työn edessä, neulo 1 n*, toista 
*-* kunnes jäljellä on 3 s, neulo loput s:t oikein. 
Neulo kantalappuun yhteensä 24 kerrosta ja aloita sitten kavennukset työn oikealta puolelta seuraavasti: 
 
1. krs (op): Nosta ensimmäinen s neulomatta, neulo 7 s oikein, tee ylivetokavennus ja käännä työ.  
2. krs (np): Nosta ensimmäinen s neulomatta, neulo 10 s vahvennettuna neuleena (*neulo 1 s nurin, nosta 
seuraava silmukka neulomatta*, toista *-*), neulo 2 s nurin yhteen ja käännä työ. 
3. krs (op): Nosta ensimmäinen s neulomatta, neulo 10 s oikein, tee ylivetokavennus ja käännä työ. 
Toista kerroksia 2–3, kunnes silmukoita on jäljellä 12. Kantalapun viimeinen kavennus tehdään työn nurjalla 
puolella. 
 
Terä 
Neulo 1 krs sileää kanervalla poimien samalla kantalapun molemmista reunoista 1 s jokaisesta nostetusta 
silmukasta. Kerroksen vaihtumiskohta on keskellä pohjassa. Neulo sen jälkeen 1 krs sileää valkoisella.  
 
Aloita kiilakavennukset valkoisen kerroksen jälkeen: neulo joka kerroksella 1. puikon lopussa 2 o yhteen ja 4. 
puikon alussa ylivetokavennus, kunnes kummallakin puikolla on 14 s per puikko. Samaan aikaan jatka neuloen 
kaavion A kerrokset 9-12 yhden kerran siten, että neulot puikkojen 1 ja 4 silmukoilla sileää neuletta ja 
puikkojen 2 ja 3 silmukoilla kaavion mukaan. Katso, että nostetut silmukat tulevat samaan linjaan kuin varren 
nostetut silmukat. 
 
Kun kaavion A kerrokset 9–12 on neulottu, siirry kaavioon C. Neulo 1. krs seuraavasti: 1. puikolla *1 s 
tummanvihreällä, 1 s valkoisella*, neulo kavennus tummanvihreällä, jolloin puikolla on 2 vihreää silmukkaa 
peräkkäin (nämä kaventuvat seuraavalla kerroksella yhdeksi silmukaksi). Neulo puikkojen 2. ja 3. puikon 
silmukoilla kaavion C mukaista kuviota. Neulo 4. puikolla kavennus tummanvihreällä, *1 s tummanvihreällä, 1 s 
valkoisella*. (Kavennuksen kohdalla puikolla on 2 vihreää silmukkaa peräkkäin, nämä kaventuvat seuraavalla 
kerroksella yhdeksi silmukaksi.) Jatka kiilakavennusten ajan pohjassa pystyraitoja neuloen valkoiset s:t 
valkoisella ja vihreät vihreällä. 
 
Kun kiilakavennukset on tehty, neulo kaavion C kuvio myös pohjan silmukoilla. Kavenna kaavion C viimeisellä 
kerroksella ensimmäisen puikon alussa ja neljännen puikon lopussa neulomalla 2 o yhteen = yht. 54 s. Kun olet 
neulonut kaavion C kerrokset, neulo kaavion B kerrokset 14-32 kerran. Huomioi, että kaaviosta toistetaan 
silmukoita 1-18. 
 
Kun olet neulonut kaavion A kerrokset 14-31, lisää viimeisellä kerroksella (eli krs 32) työhön 2 s neulomalla 1. 
puikon alussa ja 4. puikon lopussa 1 s oikein sekä etu- että takareunastaan = yht. 56 s. Neulo kaavion C 
kerrokset yhden kerran. Huom: Kavenna viimeisen kerroksen aikana työstä tasavälein 4 s. Neulo vielä kaavion 
A kerrokset 9–12 kerran. Kavenna kerroksella 12 työstä tasavälein 4 s. 



 
Vaihda 3,5 mm puikkoihin ja neulo työ loppuun kanervalla. Neulo 3 krs sileää (koko 38/39) tai kunnes 
pikkuvarpaan kärki on peitossa. Tee sen jälkeen kärkikavennukset. 
 
Kärkikavennukset 
Neulo jokaisen puikon lopussa 2 o yhteen. Toista kavennukset joka krs:lla, kunnes jäljellä on 3 s per puikko. 
Katkaise lanka, pujota loppujen silmukoiden läpi ja päättele. 
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