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Centria-villasukat 
Ohje: Emilia Sainio (ohjetiedustelut emilia.sainio@centria.fi) 
 
Lanka ja puikot 

Koko 38-40: Gjestal Maija valkoinen 50 g, punainen 100 g.  
Puikot: 2,5 mm joustinneuleeseen ja 3,0 mm kirjoneuleeseen 
 
Koko 41-43: Gjestal Janne valkoinen 100 g, punainen 150 g.  
Puikot: 3,5 mm joustinneuleeseen, 4,0 mm kirjoneuleeseen 
 
Voit neuloa sukat joko sukkapuikoilla tai pitkällä pyöröpuikolla käyttäen magic loop-tekniikkaa. 
 
Mallineuleet 

kierretty joustinneule: neulo *1o kiertäen 1n*. Toista *-*. 
1o: neulo 1 silmukka oikein 
1n: neulo 1 silmukka nurin 
n1n: nosta yksi silmukka neulomatta nurin (laita puikko samalla tavalla kuin neuloisit nurjaa 
silmukkaa) pidä lanka työn takana 
knk: nosta kaksi silmukkaa erikseen oikein ja neulo silmukat takareunoistaan yhteen 
2o yht: neulo 2 silmukkaa oikein yhteen 
2n yht: neulo 2 silmukkaa nurin yhteen 
 
Kirjoneulekaaviot löytyvät osoitteista: 
Kaavio A https://www.stitchfiddle.com/c/sk33xt-f6f7r8 
Kaavio B https://www.stitchfiddle.com/c/sk33vu-26oeiu 
 
 
Ohje 

Luo 72 s kuviovärillä. Jaa silmukat joko neljälle puikolle (18s/puikko) tai käytä magic loop-
tekniikkaa. Neulo suljettuna neuleena kierrettyä joustinneuletta 8 kerrosta kuviovärillä. Vaihda 
työhön pääväri.  Neulo sileää neuletta yksi kerros päävärillä. 
 
Aloita kirjoneule kaavion A mukaan (57 kerrosta). Huomaa, että kaaviossa kavennetaan sekä 
kerroksen alussa että lopussa yksi silmukka kerroksilla 10, 20, 30 ja 40. Kerroksen alun 
kavennuksena tehdään kahden noston kavennus (knk) ja kerroksen lopun kavennuksena 
neulotaan kaksi oikein yhteen (2 o yht). 
Kirjoneuleen jälkeen neulo 1 kerros päävärillä. 
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Kaavio A 

 
 
Kantapää: 
Neulo seuraavan kerroksen 16 silmukkaa oikein. Järjestä silmukat siten, että sinulla on edellisen 
kerroksen 16 viimeistä silmukkaa ja seuraavan kerroksen 16 ensimmäistä silmukkaa samalla 
puikolla. Näillä aloitetaan kantapään neulominen päävärillä. Käännä työ ja aloita 
ristiinvahvennettu neule.  
 
1 krs (nurja puoli): 3o, neulo nurin kunnes jäljellä on 3s, neulo 3o. Käännä työ. 
2 krs (oikea puoli): 3o, *n1n, 1o*, toista *-*, viimeiset 3 o. Käännä työ. 
3 krs (nurja puoli): 3o, neulo nurin kunnes jäljellä on 3s, neulo 3o. Käännä työ. 
4 krs (oikea puoli): 3o, *1o, n1n*, toista *-*, viimeiset 3o. Käännä työ. 
Toista kerroksia 1-4 yhteensä 8 kertaa ja neulo lopuksi vielä 1 krs. Käännä työ. 
 
Aloita kantapohjan kavennukset. Jatka kantalapun ruudutettua mallineuletta (voit tehdä 
kantapohjasta myös sileän eli neuloa kaikki silmukat oikein). 
Neulo 21 s oikein. Tee kahden noston kavennus. Käännä työ. Neulo 11s nurin ja 2s nurin yhteen. 
Käännä työ. Neulo 11 s oikein, kahden noston kavennus ja käännä työ. Neulo 11 s nurin, 2s nurin 
yhteen ja käännä työ. Toista kahta edellistä kerrosta niin kauan, että kaikki reunasilmukat ovat 
kaventuneet ja puikolla on jäljellä 12 silmukkaa.  
Neulo 6 silmukkaa, tässä on nyt uusi kerroksen aloituskohta (sukan pohjassa). Neulo 6 silmukkaa ja 
poimi ensimmäisellä kierroksella kantalapun reunasta 16+1 silmukkaa. Neulo jalkapöydän 32 
silmukkaa ja poimi kantalapun toisesta reunasta 16+1 silmukkaa. Neulo vielä viimeiset 
kantapohjan 6 silmukkaa. 
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Aloita kirjoneule kaavion B mukaan. Kantapään ylimääräiset silmukat kaventuvat kuvion 
mukaisesti. 
Kaavio B 

 
Kun olet neulonut kaavion valmiiksi tai pikkuvarpaasi peittyvät (ohuemmalla langalla neulottuna 
kaavion mukaisesta sukasta tulee noin kokoa 39-40). Jos haluat isommat sukat, voit lisätä vaikka 
yhden sydänrivin tai jatkaa vain yksiväristä neuletta kuvio jälkeen. Jos haluat pienemmät sukat, 
voit jättää sydänrivejä pois. Yksi sydänrivi vastaa noin kahta kengännumeroa. 
 
Kärkikavennukset: 
Voit valita kärkikavennukseksi joko leveän nauhakavennuksen tai sädekavennuksen. 
Aloita kärkikavennukset päävärillä. Neulo ensin yksi kerros oikein. 
Nauhakavennus 
Neulo 13o, 2o yht, 2o, knk, 26o, 2o yht, 2o, knk, 13o. Neulo yksi välikerros oikein. 
Neulo 12o, 2o yht, 2o, knk, 24o, 2o yht, 2o, knk, 12o. Neulo yksi välikerros oikein. 
Neulo 11o, 2o yht, 2o, knk, 22o, 2o yht, 2o, knk, 11o. Neulo yksi välikerros oikein. 
Neulo 10o, 2o yht, 2o, knk, 20o, 2o yht, 2o, knk, 10o. Neulo yksi välikerros oikein. 
Toista kavennuksia ilman välikerroksia, kunnes sinulla on jäljellä 8 silmukkaa.  
Katkaise lanka ja vedä se loppujen silmukoiden läpi. Päättele langanpäät. 
 
Sädekavennus 
Neulo *5o, 2s oikein yhteen*, toista *-* yhteensä 8 kertaa. Neulo 4 välikerrosta oikein. 
Neulo *4o, 2s oikein yhteen*, toista *-* yhteensä 8 kertaa. Neulo 3 välikerrosta oikein. 
Neulo *3o, 2s oikein yhteen*, toista *-* yhteensä 8 kertaa. Neulo 2 välikerrosta oikein. 
Neulo *2o, 2s oikein yhteen*, toista *-* yhteensä 8 kertaa. Neulo 1 välikerrosta oikein. 
Neulo *1o, 2s oikein yhteen*, toista *-* yhteensä 8 kertaa. Neulo 2o yhteen koko kerroksen ajan. 
Työssä on jäljellä 8 silmukkaa. Katkaise lanka ja vedä se loppujen silmukoiden läpi. Päättele 
langanpäät. 
 
 
Viimeistely: 
Liota valmiita sukkia haaleassa vedessä vähintään puoli tuntia ja leviä mittoihinsa kuivumaan. Voit 
myös höyryttää sukat kevyesti. 
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