
 

 

 

Perussukat kiilakantapäällä 

varpaasta varteen 
 
Malli: RAI007 Tekstiiliteollisuus Oy /  
Emma Karvonen 
Koko: koot 36/37-38/39-41/42-44/45 
Langanmenekki:  Teetee Rainbow, 100 g (50g / 
200 m , 75 villa  25% polyamidi) 
Puikot:  pitkä pyöröpuikko tai sukkapuikot 2,5 
mm tai käsialan mukaan 
Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule 
suljettuna neuleena: neulo kaikki kerrokset o. 
Tiheys: 32 s = 10 cm sileää oikeaa 
Lyhenteet: L1: lisää 1 s neulomalla kahden 
silmukan välinen vaakasuora lanka kiertäen 
oikein. K&k: kiedo ja käännä (Tuo lanka työn 
eteen. Nosta seuraava silmukka vasemmalta 
puikolta neulomatta oikealle puikolle. Vie lanka 
työn taakse. Käännä työ. Nosta äsken nostettu 
silmukka takaisin alkuperäiselle puikolle ja vie 
lanka lopuksi työn taakse. Lanka on nyt kiedottu 
silmukan ympärille).  

Varpaista aloitettaessa lanka ei lopu kesken 
villasukan, varren voi neuloa niin pitkälle kuin 
kerää riittää. Kahdesta kerästä Rainbow Sock -
lankaa saa kaksi keskenään täysin samanlaista 
sukkaa. Ohjeen pienimmän koon mukaan 
neulottuna lanka riittää polvisukkiin, ja 
isoimpaankin kokoon riittää vartta neulottavaksi. 

 

 

 

 

KOKO 36/37 38/39 41/42 44/45 

Jalkaterän pituus 24 cm 25 cm 27 cm 29 cm 

Luo silmukoita kärkialoitukseen 20 (10/puikko) 24 (12/puikko) 28 (14/puikko)  32 (16/puikko) 

Kokonaissilmukkamäärä  56 60 68 76 

Sukan pituus ennen kiilalisäyksiä 13 cm 13 cm 14 cm 16 cm 

Kiilalisäyskerrosten määrä 10 12 14 15 

Kantapohjan keskisilmukat (kun 
kantapää on valmis) 

8 10 12 14 

 

 



 

 

 

1. Luo silmukat Magic cast on -tekniikalla, aloitussilmukkamäärät löytyvät taulukosta (kts. erillinen ohje 
nettisivuiltamme). 

2. Kärki: Jatka sileää neuletta ja tee kärkilisäyksiä ohjeen mukaan kunnes työssä on tarvittava määrä 
silmukoita. 

3. Jalkaterä: Neulo sileää neuletta kunnes jalkaterä on tarpeeksi pitkä kiilalisäysten aloittamiseen (kts. 
pituus taulukosta) 

4. Kiilalisäykset: Aloita kiilalisäysten neulominen jalkapohjan puolelle sukan molemmille sivuille. 1. 
lisäyskrs: 1 o, L1, neulo 26 – 28 – 32 – 36 o, L1, krs loppuun o (2 s lisätty). Neulo 1 välikerros ilman 
lisäyksiä. 2. lisäyskrs: 1 o, L1, neulo o kunnes olet neulonut edellisellä lisäyskerroksella lisätyn 
silmukan, L1, krs loppuun o. Toista välikerroksia ja lisäyskerroksia kunnes olet tehnyt tarvittavan 
määrän lisäyksiä (kts. kiilalisäysten määrä taulukosta). Sovita vielä sukkaa ennen kantapään aloitusta. 
Jos jalkaterä tuntuu lyhyeltä, neulo vielä 1-4 krs sileää. 

5. Kantapohja: Kantapohja neulotaan edestakaisin jalkapohjan keskimmäisillä silmukoilla, lisätyt 
kiilasilmukat odottavat reunoilla 1. krs (op): Neulo o kunnes puikolla on jäljellä lisäämäsi kiilasilmukat 
+ 1 s. (Esim. jos neuloit lisäykset 12 kertaa, neulo o kunnes puikolla on jäljellä 13 s.) K&k. 2. krs (np): 
Neulo n kunnes puikolla on jäljellä kiilasilmukat + 1 s. K&k. 3. krs (op): neulo o kunnes jäljellä on 1 s 
ennen edellisellä kerroksella kiedottua silmukkaa. K&k. 4. krs (np): neulo n kunnes jäljellä on 1 s 
ennen edellisellä kerroksella kiedottua silmukkaa. K&k. Toista kerroksia 3-4 kunnes kantapään 
keskellä on jäljellä oikea määrä silmukoita (kts. Taulukko) ja olet viimeksi neulonut nurjan puolen 
kerroksen. 

6. Kantapään käännös: 1. krs (op):  Neulo kantapohjan keskisilmukat oikein. Neulo jokainen kantapohjan 
vasemman reunan kiedottu silmukka oikein yhteen sen juurelta löytyvän lankalenkin kanssa, kunnes 
jäljellä on 1 kiedottu s. Nosta viimeinen kantapohjan kiedottu silmukka ja sen lankalenkki oikealle 
puikolle. Neulo 1. kantakiilan silmukka oikein, ja nosta neulomatta nostettu silmukka ja lankalenkki 
sen yli. (1 s kavennettu.) Käännä työ. 2. krs (np): Nosta 1 s neulomatta lanka työn edessä. Neulo n 
kunnes tulet kiedottujen silmukoiden kohdalle kantapohjan toisessa reunassa. Neulo jokainen 
kiedottu silmukka nurin yhteen sen juurelta löytyvän lankalenkin kanssa, kunnes jäljellä on 1 kiedottu 
s. Neulo viimeinen kiedottu s, sen lankalenkki ja ensimmäinen kiilasilmukka 3 n yht. (1 s kavennettu.) 
Käännä työ. 

7. Kantalappu: 1. krs (op): Nosta 1 s neulomatta lanka työn takana. Neulo o kunnes kantalapun reunassa 
on jäljellä 1 s. Nosta 1 neulomatta, neulo 1 o, nosta neulomatta jätetty silmukka neulotun yli. Käännä 
työ. 2. krs (np): Nosta 1 s neulomatta lanka työn edessä. Neulo n kunnes kantalapun reunassa on 
jäljellä 1 s. Neulo 2 n yht. Käännä työ. Toista kerroksia 1-2 kunnes kaikki kiilasilmukat on kavennettu 
kantalapun vasemmasta reunasta, ja olet viimeksi neulonut op kerroksen. Sukkaa neulotaan tästä 
eteenpäin taas suljettuna neuleena. Kantalapun oikeaan reunaan jää vielä 1 kaventamaton silmukka. 
Neulo jalkapöydän silmukat o.  Olet nyt kerroksen vaihtumiskohdassa, kerroksen alussa on vielä 1 
kaventamaton kantakiilan silmukka jäljellä. Seuraava krs: 2 o yht, neulo krs loppuun oikein. Työssä on 
taas alkuperäinen määrä silmukoita. 

8. Varsi: Neulo suljettuna neuleena sileää neuletta 3 – 5 – 6 – 7 krs ja aloita sitten joustinneule. Neulo 
joustinneuletta kunnes lankaa on jäljellä päättelyyn tarvittava määrä, tai kunnes varsi on haluamasi 
mittainen. Päättele silmukat joustavasti edelleen joustinta neuloen. 

 

 

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty. 
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