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Lapsen pitkävartiset sukat

Kengän koko: n. 22(26)30
Langan menekki: 7 Veljestä harmaata (043) 
sekä Marttojen juhlavuoden erikoisvärejä
punaista (533), sinistä (124) ja vihreää (309) 
jokaista 50(50)50 g sekä koristeluun keltaista 
(217) Novita Hahtuvaista 
Sukkapuikot: Numero 3½ tai käsialan 
mukaan
Muut tarvikkeet: Novita Huovutusneulain ja 
vaahtomuovinen alusta (n. 7-10 cm paksu)

Ohjeet: MINNA METSÄNEN/NOVITA     Kuvat: JAANA KALLIO/TOSIKUVA

Koko perheen villasukat
Neulo läheisillesi ihanat, kotoisat villasukat. Merkkaa ne hauskoilla Hahtuvainen 
-huovutusvillakoristeilla, jotka syntyvät helposti huovutusneulaimella. 

Mallineuleet: 
Joustinneule suljettuna neuleena: neulo *2 
o, 2 n*, toista *-*. 
Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki 
kerrokset oikein. 
Tiheys: 21 s sileää neuletta = 10 cm
Luo vihreällä langalla kahdelle puikolle (jotta 
reuna ei kiristä) 36(40)44 s ja jaa silmukat 
neljälle puikolle. Kerroksen vaihtumiskohta 
on aina I ja IV puikon välissä. Neulo sitten 
suljettuna neuleena joustinneuletta 6(8)10 
krs. Vaihda työhön harmaa lanka ja neulo 
sileää neuletta kunnes varren pituus on 

n. 7(10)13 cm. Kavenna seuraavalla krs:lla 
jokaisella puikolla 1 s = 8(9)10 s puikollaan. 
Vaihda työhön punainen lanka ja neulo vielä 
joustinneuletta 10(12)14 krs.

Aloita kantatilkku punaisella neulomalla 
I puikon s:t IV puikolle (= 16-18-20). Jätä muut 
s:t odottamaan. Käännä työ, nosta 1.s 
neulomatta ja neulo muut s:t nurin. Käännä 
työ, *nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein*, 
toista *-* vielä 7(8)9 kertaa. Toista näitä 
kahta kerrosta yhteensä 8(9)10 kertaa (= 16-
18-20 krs).

Neulo vielä nurjan puolen kerros ja aloita 
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Koristelet villasukat tai muut neuleet 
kätevästi huovutusneulaimella ja Hahtu-
vaisella. Tarvitset tukevan vaahtomuovi-
palan (n. 7-10 cm paksun), jonka päälle 
asetat neuleen koristeltavasta kohdasta. 
Avaa huovutusneulaimen lukko ja naputa 
Hahtuvainen kiinni toistuvilla iskuilla. 
HUOM! Ilman superlonia neulat vääntyvät 
helposti. Hahtuvaista voi ”neulata” vain 
pehmeisiin, neulottuihin pintoihin.

kantapohjan kavennukset: jatka samaa 
vahvennettua neuletta kuin aiemmin. Neulo 
kantalapun reunasta kunnes toisessa 
reunassa on jäljellä 6(6)7 s. Tee ylivetokaven-
nus (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s 
oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) ja 
käännä työ. Nosta 1.s neulomatta, neulo 
4(6)6 s nurin ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin 
yhteen, käännä työ. Nosta 1.s neulomatta, 
neulo kunnes on jäljellä 5(5)6 s, tee ylivetoka-
vennus. Jatka edelleen samalla tavalla siten, 
että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja 
keskiryhmän s:t pysyvät samana eli 6(8)
8:nä. Kun sivus:t loppuvat, jaa kantalapun s:t 
kahdelle puikolle (3,3 - 4,4 - 4,4).

Poimi sitten harmaalla langalla vapaalle 
puikolle kantalapun vasemmasta reunasta 
8(9)10 s + 1 s puikkojen välistä. Neulo 
poimitut s:t kiertäen oikein I puikolle. Neulo 
II ja III puikon s:t oikein. Poimi kantalapun 
oikeasta reunasta 8(9)10 s + 1 s puikkojen 
välistä ja neulo poimitut s:t kiertäen oikein 
IV puikolle. 

Jatka näillä kaikilla 40(46)50 s:lla sileää ja 
tee kiilakavennukset: neulo I puikon lopussa 
2 viimeistä s:aa oikein yhteen ja IV puikon 
2 ensimmäistä s ylivetäen oikein yhteen. 
Toista kavennukset kuten edellä vielä joka 
toinen kerros kunnes kaikilla puikoilla on 
jäljellä 8(9)10 s, lopeta kavennukset.

Jatka sileää neuletta kunnes pohjan pituus 
on 12(13)15 cm tai pikkuvarvas peittyy.

Vaihda työhön sininen lanka ja aloita 
sitten kärkikavennukset: neulo jokaisen 
puikon alussa 2 s oikein yhteen. Tee kaven-
nukset kuten edellä joka 2.krs kunnes joka 
puikolla on jäljellä 3(4)5 s. Tee sen jälkeen 
kavennukset joka krs:lla. Kun työssä on 
jäljellä 8 s, katkaise lanka, vedä se silmukoi-
den läpi ja päättele hyvin. 

Neulo toinen sukka seuraavasti: varren 
joustin punaisella, varren sileä neule 
harmaalla, nilkan joustin ja kantapää 
sinisellä, teräosa harmaalla ja kärkikaven-
nukset vihreällä.

Koristelu: voit ”muotoilla” pallot ensin 
vaahtomuovin päällä. Kierrä keltaista 
Hahtuvaista ympyräksi ja pistele Huovutus-
neulaimella kunnes pallo pysyy muodossaan. 
Lisää Hahtuvaista vähitellen lisää. Laita 
sukka tasona vaahtomuovin päälle, aseta 
pallot sukan päälle paikoilleen ja pistele 
kiinni. Pistelyn aikana sukka tarttuu sisältä 
kiinni kuvion kohdalta. Avaa sukka työntä-
mällä käsi varovasti sukan sisälle. Pese sukat 
lopuksi pesukoneessa kirjopesuohjelmalla 
40 ºC ja käytä tavallista pyykinpesuainetta. 

Pitkävartiset sukat naiselle 

Koko: naiselle, kengännumero 38/39 
Langan menekki: 7 Veljestä harmaata (043) 
100g ja Marttojen juhlavuoden erikoisväri
vihreä (309) 100 g sekä koristeluun Novita 
Hahtuvainen vihreä (345), t.vihreä (370) ja 
punainen (532)

Muut tarvikkeet: Novita Huovutusneulain ja 
vaahtomuovinen alusta
Sukkapuikot: Numero 3½ tai käsialan 
mukaan.
Mallineuleet: 
Joustinneule suljettuna neuleena: neulo 
*2 o, 2 n*, toista *-*. 
Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki 
kerrokset oikein.
Tiheys: 21 s sileää neuletta = 10 cm

Luo vihreällä langalla kahdelle puikolle (jotta 
reuna ei kiristä) 60 s ja jaa silmukat neljälle 
puikolle, 15 s kullekin. Kerroksen vaihtumis-
kohta on aina I ja IV puikon välissä. Neulo 
joustinneuletta suljettuna neuleena 5 cm. 
Vaihda työhön harmaa lanka ja neulo sitten 
sileää neuletta suljettuna neuleena kunnes 
varren pituus on 15 cm. Neulo nyt raidat 
seuraavasti: 1 krs vihreällä, 1 krs harmaalla, 
2 krs vihreällä, 2 krs harmaalla, 3 krs vihreällä 
ja 2 krs harmaalla. Neulo harmaalla vielä 1 
krs ja kavenna samalla jokaisella puikolla 4 s 
tasavälein. Nyt jokaisella puikolla on 11 s. 
Vaihda työhön vihreä lanka ja neulo vielä 
joustinneuletta 10 cm. 

Aloita kantatilkku vihreällä siten, että 
neulot I puikon s:t oikein IV puikolle 22 s. Jätä 
muut s:t odottamaan. Käännä työ, nosta 1.s 
neulomatta ja neulo muut s:t nurin. Käännä 
työ, *nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein*, 
toista *-* vielä 10 kertaa. Toista näitä kahta 
kerrosta, kunnes kantatilkun korkeus on 
24 krs. 

Kantapohjan kavennukset: jatka samaa 
vahvennettua neuletta kuin aiemmin. Neulo 
työn oikeasta reunasta kunnes toisessa 

reunassa on jäljellä 8 s. Tee ylivetokavennus 
(= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja 
vedä nostettu s neulotun yli) ja käännä työ. 
Nosta 1.s neulomatta, neulo 6 s nurin ja neulo 
2 seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä työ. 
Nosta 1.s neulomatta, neulo kunnes on 
jäljellä 7 s, tee ylivetokavennus. Jatka 
edelleen samalla tavalla siten, että sivusil-
mukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän 
s:t pysyvät samana eli 8:na. Kun sivus:t loppu-
vat, jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle (4,4). 

Poimi sitten harmaalla vapaalle puikolle 
kantalapun vasemmasta reunasta 12 s. Neulo 
poimitut s:t oikein sillä vasemman puoleisel-
la puikolla, jolle äsken siirsit 4 s. Neulo sitten 
II ja III puikon s:t oikein. Poimi nyt s:t 
kantalapun oikeasta reunasta 12 s sillä 
puikolla, jolla on 4 s, neulo s:t oikein.

Jatka näillä kaikilla 54 s:lla sileää ja aloita 
kiilakavennukset: neulo I puikon 2 viimeistä 
s:aa oikein yhteen ja IV puikon 2 ensimmäistä 
s ylivetäen oikein yhteen. Neulo 1 välikerros, 
tee kavennukset kuten edellä, neulo 2 
välikerrosta, tee kavennuskerros, 3 väliker-
rosta jne. Kun kaikilla puikoilla on jäljellä 
11 s, lopeta kavennukset. Jatka sileää 
neuletta kunnes pikkuvarvas peittyy.

Aloita kärkikavennukset. Neulo jokaisen 
puikon alussa 2 s oikein yhteen. Tee tällaiset 
kavennukset joka 2.krs kunnes joka puikolla 
on jäljellä 6 s. Tee sen jälkeen kavennukset 
joka krs:lla. Kun työssä on jäljellä 8 s, 
katkaise lanka ja vedä se silmukoiden läpi ja 
päättele hyvin.

Neulo toinen sukka muuten samoin, mutta 
tee kärkikavennukset vihreällä.

Koristelu: Voit ”muotoilla” lehdet ja marjat 
ensin vaahtomuovin päällä. Asettele 
Hahtuvaista kuvion muotoon ja pistele 
Huovutusneulaimella kunnes kuvio pysyy 
muodossaan. Lisää Hahtuvaista vähitellen 
lisää. Lehdissä on lisätty vaaleamman 
vihreän päälle ohuelti tummempia raitoja. 
Laita sukka tasona vaahtomuovin päälle, 
aseta kuviot sukan päälle (kuvan mukaisesti) 
paikoilleen ja pistele kiinni. Pistelyn aikana 
sukka tarttuu sisältä kiinni kuvioiden 
kohdalta. Avaa sukka työntämällä käsi 
varovasti sukan sisälle. Pese sukat lopuksi 
pesukoneessa kirjopesuohjelmalla 40 ºC ja 
käytä tavallista pyykinpesuainetta. 

Miehen sukat 

Koko: miehelle
Langan menekki: 7 Veljestä harmaata (043) 
100 g ja Marttojen juhlavuoden erikoisväri
sininen (124) 100 g
Sukkapuikot: Numero 3½ tai käsialan 
mukaan.
Mallineuleet:
Joustinneule suljettuna neuleena: neulo 
*2 o, 2 n*, toista *-*.
Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki 
kerrokset oikein.
Tiheys: 21 s sileää neuletta = 10 cm
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