
Agrologivillasukat 

 

Malli:   

Ritva Laine  

Lanka:  
Novitan Nalle-lanka 100g vihreä ja 100 g valkoinen  

Puikot:   
Sukkapuikot nro 3 

Koko:  
40 
 

 

Työohje 

 
VARSI 
Luo 60 s vihreällä ja jaa silmukat neljälle puikolle 15 s kullekin. Neulo suljettuna neuleena 1 o,  
1n joutinneuletta 9 krs. Tämän jälkeen varsi neulotaan sileää oikeaa. 
 
Neulo 2 krs sileää ja ota mukaan valkoinen lanka. 
Neulo kirjoneule kaavion I:n mallikerta 15 kertaa. 
Neulo 4 krs vihreällä sileää 
Neulo kirjoneule kaavion II:n mallikerta 2 kertaa. 
Neulo 9 krs vihreällä sileää oikeaa. 
Neulo kirjoneule kaavion III:n mallikerta 15 kertaa. 
Neulo 2 krs vihreällä sileää oikeaa. 
 
KANTAPÄÄ 
Aloita kantalappu neulomalla 1 puikon s:t IV puikolle (30 s). Jätä muut s:t odottamaan.    
 
Vahvistettu neule: 

1. krs (np): Nosta 1. s neulomatta, neulo loput nurin. Käännä työ. 
2. krs. (op).: Nosta 1 s neulomatta, 1o*, toista *-* krs loppuun. Käännä työ. Toista krs:ia 1-2, 

kunnes työssä on 30 krs, sekä neulo vielä nurjan puolen krs. Käännä työ. 
 

Kantapohjan kavennukset: 
Neulo oikeasta reunasta vahvistettua neuletta kunnes jäljellä on 11 s, 2 s oikein yhteen, käännä työ 
(jää 9 sivusilmukkaa). Nosta 1. s neulomatta, neulo nurin, kunnes jäljellä on 11 s, neulo 2 nurin 
yhteen, käännä työ (jää 9 sivusilmukkaa). Nosta 1. s neulomatta, neulo vahvistettua neuletta, 
kunnes jäljellä on 10 s, neulo 2 s oikein yhteen, Käännä työ. Jatka samaan tapaan, kunnes 
sivusilmukat loppuvat ja jäljellä ovat keskimmäiset 10 s=kantapohja. Neulo kantapohjan 
silmukoista 5 oikein vapaalle puikolle. Lanka on nyt kantapään keskellä. 



Kiilakavennukset: 
Neulo toiselle vapaalle puikolle loput kantapohjan s.t ja poimi kantalapun molemmista reunoista 
15+1 s = 21-15-15-21. 
Kiilakavennukset tehdään ensimmäisen puikon lopussa neulomalla 2 silmukkaa oikein yhteen ja 
neljännen puikon alussa tehdään ylivetokavennus. Neulo heti ensimmäisen kavennuskerroksen 
jälkeen toinen kavennuskerros, sitten 1 välikerros ilman kavennuksia, tee kavennuskerros, 2 
välikerrosta, tee kavennuskerros, neulo 3 välikerrosta, tee kavennuskerros, neulo 4 välikerrosta ja 
vielä kavennuskerros. Nyt kaikilla puikoilla on 15 s. 
 
JALKATERÄ 
Neulo 3 krs sileää oikeaa ja sitten kaavion IV:n mallikerta 5 kertaa. 
Neulo sileää oikeaa vihreällä 15 krs. 
 
Sädekavennus: 
Kavennetaan silmukoita neulomalla kaksi silmukkaa oikein yhteen tasavälein sekä puikon keskellä 
että lopussa joka puikolla. Kerroksella kavennetaan 8 silmukkaa. Kun nyt on s puikolla 15, 
aloitetaan kavennukset vain puikon lopussa, neulo 3 välikerrosta. Neulo 5 s oikein, 2 silmukkaa 
oikein yhteen, 5 silmukkaa oikein ja 2 silmukkaa oikein yhteen. Neulo niin monta välikerrosta kuin 
kavennusten välissä on silmukoita eli ensin 5 krs, sitten 4, 3, 2 ja 1 krs. Jatka kavennuksia, kunnes 
työssä on 8 silmukkaa. Neulo 1 s oikein ja vedä muut silmukat tämän silmukan yli. Katkaise lanka ja 
pujota silmukoiden läpi ja päättele. 

 


