
Perussukat Pentistä 

Puikot: 
3,0 mm tai käsialan mukaan 
Sukat kannattaa neuloa napakalla käsialalla ja ne saavat olla sovitettaessa tiukasti 
istuvat, sillä villa antaa käytön myötä periksi. 

Koko:  
Kengän numero 34-36 (37-39) 40< 

Langan menekki: 
100g (100g) 150g 

Mallineuleet: 
Joustinneule suljettuna neuleena: *2 o, 2 n*, toista *-* 
Sileä neule suljettuna neuleena: kaikki oikein  

Tee näin: 
Luo 48(52)56 s ja jaa silmukat neljälle sukkapuikolle. Kerroksen vaihtumiskohta on 
aina I ja IV puikon välissä. Neulo sitten suljettuna neuleena joustinneuletta  11(12)15 
cm. 

Kantalappu 
Aloita kantalappu neulomalla I puikon silmukoista joustinneuleena IV puikolle = 
24(26)28 s. Jätä muut s:t odottamaan. Käännä työ ja aloita vahvennettu neule: 1. krs: 
nosta 1 s neulomatta ja neulo muut s:t nurin. Käännä työ. 2. krs: *nosta 1 s 
neulomatta, neulo 1 s oikein*, toista *-* kerros loppuun. Käännä työ. Toista 1.-2. 
krs:ia yhteensä 12(13)14 kertaa = 24(26)28 krs. Neulo vielä nurjan puolen kerros ja 
aloita kantalapun kavennukset. 

Kantalapun kavennukset 
Jatka samaa vahvennettua neuletta kuin aiemmin. Neulo kantatilkussa oikean puolen 
kerrosta, kunnes jäljellä on 9(9)10 s. Tee ylivetokavennus eli nosta 1 s oikein 
neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli. Käännä työ. Nosta 1 s 
neulomatta, neulo 6(6)8 s nurin ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä työ. 
Nosta 1 s neulomatta, neulo kunnes on jäljellä 8(8)9 s, tee ylivetokavennus. Jatka 
samalla tavalla, kunnes sivusilmukat ovat loppuneet ja jäljellä on kantalapun 
keskimmäiset silmukat. Jaa ne 2 puikolle (4+4 (4+4) 5+5).  

Poimi sitten vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta reunasta 12(13)14 s + 1 s 
kantalapun ja II puikon välistä. Neulo poimitut s:t kiertäen takareunasta oikein 
vasemman puoleisella kantapohjan puikolla. Neulo II ja III puikon s:t oikein. Poimi 
nyt kantalapun oikeasta reunasta 12(13)14 s + 1 s III puikon ja kantalapun välistä sillä 



puikolla, jolla on 4(4)5 s, neulo poimitut s:t kiertäen oikein ja kantalapun 4(4)5 s 
oikein.  

Kiilakavennukset 
Jatka kaikilla 58(62)68 s:lla sileää ja aloita kiilakavennukset. Neulo I puikon lopussa 2 
viimeistä s:aa oikein yhteen ja tee IV puikon alussa ylivetokavennus. Neulo 1 
välikerros ja toista kavennukset. Tee kavennukset joka 2. kerros, kunnes silmukoita on 
jäljellä 48 (52) 56. Jatka sileää neuletta kunnes pohjan pituus on 17(20)22 cm tai 
pikkuvarvas peittyy. Aloita sitten kärkikavennukset. 

Kärkikavennukset 
Neulo I ja III puikon lopussa 2 s oikein yhteen, 1 s oikein ja neulo II sekä IV puikon 
alussa 1 s oikein ja tee ylivetokavennus. Tee kavennukset kuten edellä joka 2. krs 
kunnes joka puikolla on jäljellä 5(6)7 s. Tee sen jälkeen kavennukset joka krs:lla. Kun 
työssä on jäljellä 8 s, katkaise lanka, pujottele silmukoiden läpi kaksi kertaa ja päättele 
hyvin. 


