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LÄMMITÄ MUA -sukat, KNIT ALONG 

 
Malli: Taito Pirkanmaa, Minna Ahonen 
 
Koko: Naisten 37–39 
 
Tarvikkeet: Taito Pirkanmaa Oy:n Kirjo-Pirkka lanka (75 % villa, 25 % polyamidi, vyyhti 100 g = n. 420 m)  
- ruskea (41) 100 g 
- hiekka (64) 50 g 
- musta (48) 50 g 
   
Puikot: Pyöröpuikot 100 cm tai sukkapuikot no 2½. Valitse oman käsialasi mukaiset puikot, tee mallitikku 
kirjoneuleena ja vertaa sitä ohjeen tiheyteen. Virkkuukoukku no 2½ 
 
Tiheys: 30 s ja 40 krs = 10 cm 
 
Lisäykset: Ota lisättävän silmukan kohdalla edellisen kerroksen silmukoiden välinen lanka puikoille ja neulo 
se kiertäen oikein.  
 
OSA 1 
 
Työohje: Sukka neulotaan varpaista varteen. Voit neuloa magic loop -tekniikalla molemmat sukat samaan 
aikaan. Ohjeessa tehdään yksi sukka kerrallaan magic loop -tekniikalla eli yhdellä puikolla on puolet sukan 
koko silmukkamäärästä. Näet yhdellä puikolla koko jalan päällipuolen ja toisella jalkapohjan. 
 
 
Kärki: Luo silmukat kahdelle puikolle mustalla. Tee vetosolmu 
aloitussilmukaksi ja pujota se alempaan puikkoon. Vie lanka puikkojen takaa 
ylös ja luo silmukat kiertäen lankaa kahdeksikkona puikkojen ympärille kuten 
kuvassa1.  
Luo molemmille puikoille 8 silmukkaa niin, että viimeinen silmukka tulee 
alemmalle puikolle ja lanka jää taakse. Aloituksen vetosolmua ei lasketa 
silmukaksi. 
Neulo ylemmän puikon silmukat oikein etureunastaan. 
Siirry toiselle puikolle ja pudota ensimmäinen vetosolmu puikolta. Neulo 8 silmukkaa oikein takareunastaan. 
Työssä on nyt 16 s. Aloituksen kahdeksikko löystyy helposti, voit kiristää sen nyt, silmukka kerrallaan kohti 
langan päätä. 
Neulo vielä 1 krs oikein ja aloita sitten kärjen levennykset. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neulo 1 s oikein, lisää silmukka kuten ohjeen alussa kerrotaan. Neulo 6 o ja lisää silmukka, neulo viimeinen 
silmukka oikein. Neulo toinen puikko samoin. Kerroksella työhön lisätään siis yhteensä 4 silmukkaa. 
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Neulo kärjen levennykset kärjen molemmille reunoille 1 s. päähän reunoista. Neulo levennykset 5 x joka 
kerroksella ja jatka lisäyksiä joka 2. kerros kunnes sukan kummallakin puolella on 30 silmukkaa. Jatka 
lisäyksiä vielä joka 3. krs kunnes silmukoita on 36 molemmilla puikoilla.  
 
Aloita kirjoneule mallipiirroksen mukaan. Pidä langat sormissasi samalla tavalla koko kirjoneuleen ajan, 
itselläni edessä ruskea ja takana musta. Kiinnitä huomiota lankalenkkien pituuteen. Liian pitkät lankajuoksut 
tekevät neuleesta epätasaisen ja löysän, liian tiukat kiristävät. Yli 4 silmukan mittaiset lankajuoksut 
kannattaa sitoa takapuolella. 
 

  
 
Kiilalevennykset: Kiilalevennykset alkavat noin puolivälissä jalkaa. Koossa 38 lisäykset on hyvä aloittaa, 
kun sukan pituus on 14 cm. Mallissa kiilalevennykset tehdään joka 3. kerroksella.  
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OSA 2 
 

Kantapää: Kantapää on mallissa perinteinen vahvistettu kantapää, vaikkakin ristiinvahvistettu. Kun olet 
tehnyt kiilalevennykset loppuun, aloita kantapää. Palaa puikon keskelle neuloen nurjaa mustalla. Ota puikon 
keskimmäiset 12 s puikolle ja aloita niillä kantalapun neulominen.  
 
Kantapään mallineule on ristiinvahvistettu patentti: 
1. oikea krs: neulo 1. silmukka oikein, *nosta 1 s, neulo 1 s oikein*, *–* toista koko krs. 
2. nurja krs: nosta 1. silmukka ja neulo muut nurin. 
3. oikea krs: neulo 1. silmukka oikein, *neulo 1 s oikein, nosta 1 s*, *–* toista koko krs. 
 
Neulo keskimmäisillä 12 silmukalla kantalappua 24 krs niin, että saat nostettua sivusta 12 silmukkaa. Poimi 
lapun molemmista reunoista 12 s, eli puikolla nyt 36 silmukkaa. Jatka niillä ristiinvahvistettua neuletta. 
Poimi puikon lopussa aina 1 silmukka reunoilla odottavista silmukoista. Neulo se 2 oikein tai 2 nurin yhteen 
viimeisen kantalapun silmukan kanssa. Kantalapun 36 silmukkaa pysyy samana, mutta sivussa olevat 
silmukat vähenevät. Kun kaikki sivussa odottavat alapuolen puikon silmukat on käytetty, kantapää on valmis. 
 
Molemmilla puikoilla on taas 36 silmukkaa. Neulo kerros ruskealla ja lisää tasavälein 4 silmukkaa. Nyt työssä 
on 76 silmukkaa ja jaa ne puikoille näin: etuosan puikolle 46 s ja 30 takaosan puikolle. Aloita kahden 
ruskean kerroksen jälkeen kirjoneule mustalla ja hiekan värisellä langalla. 
 

 
 

 
OSA 3 
 
Neulo pohkeen osuus ja lisää piirroksen osoittamissa paikoissa. Muista kirjoneuleen kireys. Varsinkin 
pohkeen kohdalla tällä on merkitystä. 116 silmukkaa, joka yläreunassa on, riittää isommallekin pohkeelle, jos 
kirjoneule ei kiristä. Jos pohkeen osuuden ei tarvitse olla leveä, voit jättää takaosan reunoissa olevat 
silmukat pois. Silloin yläreunassa on silmukoita 112. Kun olet pohkeessa mustan viimeisellä kerroksella, 
kavenna 4-8 silmukkaa tasavälein, niin että silmukoita on yhteensä 108. Aloita yläreunan joustin 
mallipiirroksen mukaan. 
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Yläosan joustimen puolipylväsnyppy: 
1. Vedä löysä lankalenkki virkkuukoukulla seuraavasta silmukasta. 
2. Ota lanka koukulle, vedä uusi lenkki saman silmukan läpi. Toista tätä 3 kertaa eli saat 7 lenkkiä koukulle. 
3. Ota lanka koukulle, vedä kaikkien 7 lenkin läpi. Tee 1 ketjusilmukka. 
4. Tuo koukku työn etupuolelle ja poimi ed. kerroksen silmukan vasen puoli. 
5. Ota lanka koukulle, vedä jäljellä olevien 2 lenkin läpi, siirrä valmis nyppy oikealle puikolle. 
Pidä nyppy napakkana. 

Päättele sukan silmukat niin, ettei ne kiristä. Silmukoi sukan varren mustat kuviot. Neulo toinen sukka 
samoin. 

Viimeistely ja hoito: Päättele langanpäät sukan sisäpuolelle ja höyrytä kevyesti. Konepesu 40°, muotoile 
kosteana oikeaan muotoonsa. Kuivaa tasaisella alustalla ilmavassa paikassa. Höyrytä kevyesti.  

 
 
 


