
 

Agrologivillasukat 
 

Malli:   

Marjatta Korhonen  

Lanka:   

Novita 7 Veljestä (vihreä, valkoinen, vähän keltaista) 

Puikot:   

4,0 mm (käsialan mukaan) 

 

Työohje 

Sukan varsi 
Tee vihreällä 52 silmukkaa. Neulo 10 kerrosta: 2 oikein, 2 nurin, sitten aina oikein vihreällä kaksi 
kerrosta. Sitten tee 7 kerrosta valkoisella ja sen jälkeen vihreällä upposilmukkakerros. Jatka 
tekemällä 1 kerros keltaisella ja 7 kerrosta valkoisella, sitten upposilmukkakerros vihreällä. Jatka 
edelleen tekemällä 1 kerros keltaisella ja 7 kerrosta vihreällä. Tee nyt upposilmukkakerros 
keltaisella. Tee 1 kerros valkoisella, 7 kerrosta vihreällä ja upposilmukkakerros keltaisella. 
Tee 2 kerrosta valkoisella (aina oikein) ja 7 kerrosta (2 oikein, 2 nurin) valkoisella. Tee sitten 2 
kerrosta vihreällä aina oikein. 
 
Kantapää 
Neulo vihreällä puikkojen IV ja I silmukoilla (28 silmukkaa) kantalappuun. Ensimmäinen kerros 
(oikea puoli): 1 silmukka neulomatta, neulo kerros oikein. Toinen kerros (nurja puoli): Toista 
kaavaa “1 silmukka neulomatta, 1 silmukka nurin, 1 silmukka neulomatta” kerroksen loppuun asti. 
 
Toista näitä kahta kerrosta, kunnes kantalapussa on 14 kerrosta. Jaa kantalapun silmukat kolmeen 
osaan: ensimmäiseen osaan tulee 9, toiseen 10 ja kolmanteen 9 silmukkaa. Aloita 
kantakavennukset. Ensimmäisen kerroksen neulonnat tehdään seuraavasti: neulo oikein, kunnes 
silmukoita on jäljellä 10, minkä jälkeen neulo näistä 2 oikein yhteen. Käännä työ ja neulo 
vahvennettua kantapäätä neulomalla kaavan “1 nurin, 1 neulomatta” mukaisesti, kunnes puikolla 
on jäljellä 11 silmukkaa, joista 2 nurin yhteen. Käännä työ ja neulo oikein 9 silmukkaa ja kavenna 
oikein yhteen. Toista 2. ja 3. kerrosta, kunnes reunasilmukat on kavennettu pois. 
 
Jaa kantalapun silmukat kahdelle puikolle ja poimi kummastakin reunasta 14 silmukkaa. Jatka 
vihreällä neulomista (aina oikein), tee kiilakavennukset joka kerroksella neulomalla ensimmäisen 
puikon lopusssa 2 oikein yhteen ja neljännen puikon alussa 2 oikein yhteen, kunnes sinulla on 
yhteensä 52 silmukkaa eli 13 silmukkaa puikkoa kohden. Tee sitten 1 kerros keltaisella värillä ja 8 
valkoisella. Tee jälleen 1 kerros keltaisella ja 8 vihreällä, 1 kerros keltaisella värillä ja kavenna joka 
puikon alussa 1 silmukka. Jatka valkoisella (8 kerrosta), sitten keltaisella (1 kerros). Kavenna joka 



puikon alussa 1 silmukka oikein yhteen ja 8 kerrosta vihreällä ja 1 kerros keltaisella. Kavenna 1 
silmukka joka puikon alussa.  
 
Jatka valkoisella kerroksella, kunnes joka puikolla on 8 silmukkaa, jolloin kavenna joka kerros joka 
puikon alussa 1 silmukka oikein yhteen. Katkaise lanka ja vedä se silmukoiden (2–3 silmukkaa) läpi. 
Kiristä kunnolla. 
 
Upposilmukka 
Syntyy ylösvedetystä lankalenkistä, jotka nostetaan ennen keskisilmukkaa. Upposilmukan teko on 
eritelty tarkemmin Pirjo Iivosen kirjassa Jämälankasukat (2020, Keuruu: Otavan kirjapaino, s. 53–
55). Keskisilmukka sukassa: ensimmäisellä upposilmukkakerroksella 4 kerrosta alempana ja 
ensimmäinen ja kolmas upposilmukka 3 kerrosta alempana keskisilmukan viereiset upposilmukat. 
 
Seuraavat upposilmukkakerrokset: Keskisilmukka 5 kerrosta alempana ja ensimmäinen ja kolmas 
silmukka 4 kerrosta alempana 2 silmukan päässä. Neulotaan siis oikeana, kunnes olet 
upposilmukan keskikohdalla, jolloin tee upposilmukka ensimmäisellä kerroksella keskisilmukan 
viereiselle silmukalle oikealle (upposilmukan lanka jää oikealle puolelle odottamaan) ja toinen 
upposilmukka (keskisilmukka) ja sitten kolmas upposilmukka keskisilmukan viereen vasemmalle. 
 
Siirrä upposilmukoiden lankalenkit vasemmalle puikolle ja neulo lankalenkit takareunoistaan 
yhteen. Jatka neulomista seuraavaan upposilmukkaan asti (kerroksessa neljä upposilmukkaa). 


