
 
 
 
Glitter-varvassukat 
 
Koko: 38-39, kapea malli  

Langanmenekki:  
Maija (85 % villa, 15 % polyamidi), 3 kerää beigeä (280)   
Glitter (85 % viskoosi, 15 % metallikuitu), 1 kerä vaaleaa kultaa (8209) 

Puikot: sukkapuikot 2,75 mm tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 24 s sileää neuletta 2,75 mm puikoilla = 10 cm 

 
 
 
 



Valepalmikko  
1.-3. krs: *neulo 3 s oikein, 2 n*, toista *-* koko krs:n ajan.  
4. krs: *nosta 1 s oikein neulomatta, 1 o, lk, 1 o, vedä nostettu s näiden yli, 2 n*, toista *-* koko krs:n ajan. 

 

 
Varsi 
Luo 55 s. Jaa silmukat neljälle sukkapuikolle. Muille puikoille tulee 14 s, 3. puikolle 13 s.  Neulo valepalmikkoa 
ohjeen mukaan 5 cm. Neulo sen jälkeen sileää neuletta. Aloita raidoitus: neulo 2 krs Glitter-langalla, 4 krs 
Maija-langalla ja vielä 2 krs Glitterillä. Neulo sen jälkeen Maijalla, kunnes koko varren pituus on 26 cm. 
Tee sitten kavennukset nilkkaa varten seuraavasti: kavenna 1. puikon lopussa ja 4. puikon alussa 2 s oikein 
yhteen takareunoistaan. Neulo 2 cm sileää, toista kavennukset kerran = 51 s. 
Tee nilkan raidoitus: neulo 2 krs Maijalla, 4 krs Glitterillä ja 1 krs Maijalla. 
 
Kantapää  
Aloita kantalappu: neulo vielä 1. puikon s:t oikein 4. puikolle ja käänny. Kantalappu neulotaan 1. ja 4. puikon 
s:illa edestakaisin = 24 s. Nurja puoli: nosta 1. s neulomatta lanka työn edessä ja neulo loput s:t nurin, käänny. 
Oikea puoli: *nosta 1 s neulomatta lanka työn takana, neulo 1 o*, toista *-* koko krs:n ajan. Toista näitä kahta 
kerrosta, kunnes kantalapussa on 24 krs. Neulo vielä 1 nurjan puolen krs.  
 
Aloita sitten kantapään kavennukset:  
Neulo 14 o, 2 o yhteen takareunoistaan, 1 o, käänny.  
Nosta 1 s neulomatta, neulo 5 n, 2 n yhteen, 1 n, käänny.  
Nosta 1 s neulomatta, neulo 6 o, 2 o yhteen takareunoistaan, 1 o, käänny.  
Nosta 1 s neulomatta, neulo 7 n, 2 n yhteen, 1 n, käänny.  
Jatka tähän tapaan neuloen joka krs:lla ennen kavennusta aina 1 s enemmän. Kun kaikki kavennukset on 
tehty, kantalapussa on op:n kerroksen alkaessa yhteensä 14 silmukkaa. 
 
Jaa kantapään silmukat 1. ja 4. puikolle. Neulo 1 krs oikein poimien samalla 1. puikolle kantalapun vasemmasta 
reunasta 14 s, neulo jalkapöydän silmukat ja poimi kantalapun toisesta reunasta 4. puikolle 14 s. Neulo 1 krs 
oikein. Aloita kiilakavennukset: neulo 1. puikon lopussa 2 o yhteen ja tee 4. puikon alussa ylivetokavennus. 
Toista kavennukset joka 2. krs:lla, kunnes työssä on taas 51 s. 
 
Oikean sukan kärki  
Kun jalkaterän pituus on 15 cm tai kun sukka yltää pikkuvarpaan tyveen, kavenna 1. puikon lopussa 2 o 
yhteen ja 2. puikon alussa ylivetokavennus. Neulo kerros loppuun. Neulo 1 välikerros oikein. Toista 
kavennukset. Neulo 1 välikerros. Jätä isovarvasta varten apulangalle 3. puikon lopusta 8 s ja 4. puikon alusta 9 
s, yhteensä 17 s. Muita varpaita varten jää 30 s. Jatka näillä 30 s:lla neulomista suljettuna neuleena ja 
kavennuksia joka 2. krs. Neulo n. 3 cm tai kunnes varpaista näkyy 1 cm. Kun jäljellä on 20 s, neulo toistaen *2 
o yhteen* koko ajan, kunnes jäljellä on 6 s. Vedä lanka läpi silmukoista. Jaa isovarpaan silmukat kolmelle 
puikolle ja poimi 1 s varpaiden välistä. Neulo isovarpaan silmukoilla 4 cm tai kunnes varpaasta näkyy noin 1 
cm. Kavenna jokaisen puikon lopussa 2 o yhteen. Neulo yksi välikerros ja toista kavennukset. Vedä lanka 
loppujen silmukoiden läpi.  
 
Neulo vasemman sukan kärki peilikuvana, eli aloita kavennukset jalan ulkosyrjällä 3. puikon lopussa ja 4. 
puikon alussa, ja jätä isovarvasta varten 1. puikon lopusta 9 s ja 2. puikon alusta 8 s. 
 
 
 
 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi  
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


