
 
 
Elisa 
Suunnittelija: Sarita Kotkavalkama 
 
Sukkien alkuperäinen malli oli Ella ja värimaailmaltaan vihreä tyttäreni Ellan mukaan, jonka lempiväri on aina 
ollut vihreä ja sen eri sävyt. Värien vaihduttua ja mallinkin hieman muuttuessa oli luonnollista antaa tälle 
muuntomallille oma nimi. Elisa on itse asiassa Sir Elwoodien Hiljaisten Värien kappale ja yksi niistä harvoista 
suomenkielisistä bändeistä sekä biiseistä, joista pidän. 
 
Koko: 38/39 
Lanka: Gjestal Janne (85 % villa, 15 % polyamidi), mustaa (401) 80 g, valkoista (402) 30 g, keltaista (416) 35 g, 
vaaleanharmaata (403) 25 g ja oranssia (436) 40 g 
Puikot: 3,5 mm ja 4 mm  
Neuletiheys: 26 s ja 30 krs kirjoneuletta 4 mm puikoilla = 10 cm  
 
Vinkki: Jos teräosasta tuntuu tulevan liian leveä, sen voi neuloa kantalapun jälkeen kokonaan 3,5 mm puikoilla. 
 



Luo mustalla langalla 3,5 mm puikoille 56 s ja jaa s:t tasan neljälle puikolle. Neulo 2 
o, 2 n -joustinneuletta 3 cm. Neulo sitten 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla 
työhön tasavälein 4 s neulomalla jokaisen puikon viimeinen silmukka sekä etu- 
että takareunastaan oikein. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja aloita kuvio kaavion 
mukaan. Neulo ensin kaaviosta 3 ensimmäistä kerrosta. Toista sen jälkeen 
kerrokset 1-3 vielä kahdesti ja jatka sen jälkeen kuviota kaavion kerrokselta 4. 
 
Kun olet neulonut kaavion kerrokset kerran, neulo seuraavaksi kaavion kerrokset 
7-33. Toista sen jälkeen kaavion kerroksia 1-3 kolmesti ja tee sitten kantalappu. 
 
Kantapää: Neulo kantapää keskelle taakse 3,5 mm puikoilla mustalla langalla. 
Kantalappuun tulee 4. ja 1. puikon silmukat = yhteensä 30 s. 
Kantalappu neulotaan 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 8 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: Kantalapun kavennusten jälkeen neulo kantalapun ensimmäiset 6 silmukkaa 
mustalla langalla ja viimeiset 6 silmukkaa oranssilla langalla, poimi oranssin langan 
avulla 14 silmukkaa kantalapun reunasta, neulo puikkojen 2 ja 3 silmukoilla 
kaavion kerros 2, poimi 14 silmukkaa kantalapun toisesta reunasta oranssilla 
langalla ja neulo loput 6 silmukkaa oikein. Kerroksen vaihtumiskohta on nyt 
keskellä pohjassa. 
 
Neulo sen jälkeen pohjan silmukoilla (puikot 1 ja 4) sileää neuletta ja päällyspuolen 
silmukoilla (puikot 2 ja 3) kaavion mukaan alkaen kaavion 3. kerrokselta. Aloita sen 
jälkeen kiilakavennukset. 
 
Tee kiilakavennukset joka kerroksella 1. puikon lopussa (2 o yht.) ja 4. puikon 
alussa (ylivetokavennus), kunnes 1. ja 4. puikoilla on 15 s per puikko. Jatka samalla 
2. ja 3. puikon silmukoilla kuviota kaavion mukaan toistaen kaavion kerroksia 1-3 
kahdesti. Neulo 1. ja 4. puikon silmukoilla kiilakavennusten aikana sileää neuletta. 
 
Kiilakavennusten jälkeen neulo kuviota kaavion mukaan kaikkien puikkojen 
silmukoilla kerrokselta 4 kerrokselle 33. Tämän jälkeen tee kärki. 
 
Kärki: Neulo mustalla langalla 3,5 mm puikoilla. Neulo joka puikon lopussa 2 o yht. 
joka krs, kunnes jäljellä on 3 s per puikko. Katkaise lanka, pujota loppujen 
silmukoiden läpi ja päättele. 
 
 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi. Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


