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Tarvikkeet: 
Gjestal Maija (villa 85%, polyamidi 15%, 50g = 130 m)  
Saatavilla esim. www.lankamaailma.fi 
206 tumman sininen 50 g 
202 valkoinen 50 g 
236 oranssi 50 g 
Sukkapuikot 3 mm, lisäksi kaksi apupuikkoa. 
Koko: 38, ohje muokattavista miehen kokoon,  
tällöin lankana Gjestal Janne. Katso muokkausohje lopusta. 

 
Luo 56 s oranssilla värillä sukkapuikoille ja jaa silmukat neljälle puikolle. 
Kerroksen vaihtumiskohta on aina 1. ja 4. puikon välissä. Neulo sitten 
suljettuna neuleena joustinneuletta 14 krs. 
 
Aloita kaavio valkoisella langalla ja lisää ensimmäisellä kerroksella 2 
silmukkaa tasaisin välein. Jaa silmukat puikoille seuraavasti: 15-14-15-14 s. 
Kaaviossa parittomat kerrokset neulotaan valkoisella ja parilliset kerrokset 
sinisellä.   
Neulo kaavio loppuun ja kavenna kaavion viimeisellä kerroksella 1. ja 3. 
puikolta 1 silmukka, työssä on nyt 56 s. 
Vaihda työhön oranssi lanka ja tee tiimalasikantapää. Ohjeita 
tiimalasikantapäähän löytyy runsaasti netistä (esim. YouTube: Näin teet 
tiimalasikantapään villasukkaan | Suuri Käsityö). Kääntyviä silmukoita tulee 
9 ja keskelle jää 10 silmukkaa, siis 9-10-9 s. 
 
Kantapään jälkeen jatka 1 kerroksen raitoja sinisellä ja valkoisella langalla. 
Neulo näin, kunnes jalkapohjan pituus on kantapään kärjestä mitattuna n. 20 
cm (koko 38) tai kunnes pikkuvarpaan kärki peittyy. 
 
Vaihda työhön oranssi lanka ja neulo ensin 1 krs. Aloita sitten 
kärkikavennukset. Neulo 1. ja 3. puikon lopussa 2 s oikein yhteen, 1 s oikein 
ja neulo 2. sekä 4. puikon alussa 1 s oikein ja tee ylivetokavennus. Tee 
kavennukset kuten edellä joka 2. krs kunnes joka puikolla on jäljellä 6 s. Tee 
sen jälkeen kavennukset joka kerroksella. Kun työssä on jäljellä 8 s, 
katkaise lanka ja vedä se silmukoiden läpi.  
Päättele kaikki langanpäät huolellisesti.  

 
Sukan leveyttä voi säädellä hieman puikkokokoa muuttamalla. Miehen 
sukan voi tehdä käyttämällä paksumpaa lankaa. Sama laatu ja värit löytyvät 
Gjestal Janne !langasta. (50 g = 100 m). Käytä tällöin 3,5 mm puikkoja ja 
samoja silmukkamääriä, kuin naisen sukan ohjeessa. Jalkaterän pituus 
ennen kärkikavennuksia on koossa 46 n. 25 cm. 
 
Janne: 406 tumman sininen 100 g, 402 valkoinen 100 g, 436 oranssi 50g. 
Huom! Miesten sukkien langanmenekkiä ei ole varmistettu!



 
Ohjeita nostetuilla silmukoilla neulomiseen: 

" Parittomat kerrokset neulotaan valkoisella. Näillä kerroksilla neulotaan aina kaikki silmukat, ei tehdä nostoja! 
" Parillisilla kerroksilla neulotaan sinisellä ja nostetaan edellisen kerroksen (valkoisia) silmukoita. 
" Nostetuiden silmukoiden ”ketjut” kulkevat yhtenäisinä pystysuunnassa. Huomaat siis helposti mitä 

silmukkaa olet nostamassa muutaman ensimmäisen kerroksen jälkeen. 
" Silmukat nostetaan aina työntämällä puikko silmukkaan vasemmalta puolelta, eli kuin neuloisit oikein. 

Muuten silmukka jää kierteelle seuraavalla kerroksella. 
" Kaaviossa silmukoita nostetaan myös puikkojen välillä sekä kerroksen vaihtumiskohdassa. Pidä huoli, että 

nostot tehtyäsi kerroksen vaihtumiskohta pysyy samana ja puikkojen silmukkamäärät ovat oikeat. 
" Kokeneempi neuloja voi neuloa ilman apupuikkoa, se nopeuttaa työtä. Tähän löytyy hyviä tutoriaaleja esim. 

YouTubesta hakusanoilla: How to Cable Without a Cable Needle  
 
 
Kaavion selite 

 

Neulo oikein 

Nosta oikein neulomatta 

Nosta 1 s apupuikolle työn taakse, nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s apupuikolta 

Nosta 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s oikein,  nosta 1 s oikein neulomatta apupuikolta 

Nosta 1 s apupuikolle työn eteen, nosta 1 s apupuikolle työn taakse, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s takimmaiselta 
puikolta, nosta etummaisen puikon s oikein neulomatta (valkoiset silmukat risteävät) 

Nosta 2 s apupuikolle työn taakse, nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 2 s apupuikolta 

Nosta 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s oikein, nosta 1 s oikein neulomatta apupuikolta 

Nosta 2 s yhtäaikaa kuin neuloisit oikein, neulo 1 s, nosta 2 s yhtäaikaa neulotun silmukan yli 

Langankierto, neulo seuraavalla kerroksella kiertäen oikein 

#



Varren kaavio:  

 


