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Helpompi Centria-villasukka 
 
Koko (37/38, 39/40, 41/42, 43/44)  
 
Puikot ja lanka 

Puikot: 3,5 mm sukkapuikot tai pitkä pyöröpuikko, jos haluat käyttää magic loop-tekniikkaa  
Lanka: Gjestal Janne (50 g = 100 m) tai vastaava sukkalanka  
 
Ohje 

Luo päävärillä (48, 52, 56, 60) silmukkaa.  Jaa silmukat tasaisesti puikoille ja yhdistä suljetuksi 
neuleeksi. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta 10 kerrosta. Jatka vartta neulomalla edelleen 
pyöröneuleena sileää neuletta 10 cm.  
 
Kantapää: 
Kantapää koostuu kantalapusta, kantapohjan kavennuksista, silmukoiden poimimisesta ja 
kiilakavennuksista.  
 
Kantalappu: Viimeisellä varren sileällä kerroksella neulo kerroksesta 36 silmukkaa. Tämän jälkeen 
jatka neulomista eri puikolle siten, että tämän kerroksen viimeiset (12, 13, 14, 15) silmukkaa ja 
seuraavan kerroksen ensimmäiset (12, 13, 14, 15) silmukkaa muodostavat kantalapun. Käännä työ, 
nosta ensimmäinen silmukka neulomatta ja neulo nurin kantalapun loput (23, 25, 27, 29) 
silmukkaa. Käännä työ, nosta ensimmäinen silmukka neulomatta ja neulo oikein loput silmukat. 
Toista näitä kerroksia niin kauan, että kantalapun korkeus on (24, 26, 28, 30) kerrosta ja teit 
viimeisenä nurjan kerroksen.   
 
Kantapohjan kavennukset: Näiden kavennusten tarkoituksena on jättää jäljelle keskimmäiset (10, 
10, 12, 12) silmukkaa ja kaventaa molemmista reunoista loput silmukat pois (7 s + 7 s, 8 s + 8 s, 8 s 
+ 8 s, 9 s + 9 s).  
Nosta ensimmäinen silmukka neulomatta ja neulo (15, 16, 18, 19) silmukkaa oikein. Tee 
ylivetokavennus: nosta seuraava silmukka oikein (odottamaan puikolle), neulo seuraava silmukka 
tavallisesti oikein. Vedä aiemmin nostettu silmukka neulotun yli ja vapauta se puikolta. Käännä 
työ.  
Kavennusten nurja kerros: Nosta ensimmäinen silmukka ja jatka neulomalla nurjaa (8, 8, 10, 10) 
silmukkaa. Neulo seuraavat kaksi silmukkaa nurin yhteen. Käännä työ.  
Kavennusten oikea kerros: Nosta ensimmäinen silmukka neulomatta ja neulo oikein (8, 8, 10, 10) 
silmukkaa. Tee lopuksi ylivetokavennus ja käännä työ.  
Toista näitä kavennuksia niin kauan, että sinulla on puikolla jäljellä (10, 10, 12, 12) silmukkaa. 
Neulo nämä silmukat vielä oikein.  
 
Silmukoiden poimiminen: Aloita silmukoiden poiminen kantalapun reunasta. Poimi ensimmäisestä 
reunasta (14, 15, 16, 17) silmukkaa. Neulo jalkapöydän silmukat oikein ja poimi vielä toisesta 
reunasta (14, 15, 16, 17) silmukkaa. Jos käytät sukkapuikkoja, jaa silmukat siten, että sinulla on 
puikon vaihtumiskohta kantapään alla keskikohdassa. Ensimmäisellä ja neljännellä puikolla pitäisi 
olla (19, 20, 22, 23) silmukkaa. Toisella ja kolmannella puikolla pitäisi olla (12, 13, 14, 15) 
silmukkaa.   



 

 
Centria-ammattikorkeakoulu Oy 
Talonpojankatu 2 
67100 KOKKOLA 
 

Puhelin (06) 868 0200 
Y-tunnus 1097805-3 
 

centria.fi 
kirjaamo@centria.fi 
info@centria.fi 
 

Nyt varsinainen kantapää on ohi ja tehdään kiilakavennuksia samalla, kun neulotaan jalkapöydän 
silmukoita. Tee kavennukset joka toisella kerroksella.  
 
Kavennuskerros: Neulo ensimmäisen puikon silmukat siihen asti, että sinulla on jäljellä kolme 
silmukkaa. Neulo 2 oikein yhteen ja puikon viimeinen silmukka tavallisesti. Neulo oikein seuraavan 
kahden puikon silmukat. Neljännellä puikolla neulo ensimmäinen silmukka oikein, ylivetokavennus 
(nosta 1 silmukka, neulo 1 silmukka ja vedä nostettu silmukka neulotun yli) ja jatka oikein 
kerroksen loppuun.  
Välikerros: Neulo oikein.  
Toista kavennuskerrosta ja välikerrosta niin kauan, että sinulla on kaikilla puikoilla (12, 13, 14, 15) 
silmukkaa.  
 
Jatka sileää pyöröneuletta niin kauan, että pikkuvarpaasi peittyy. Tämän jälkeen on 
kärkikavennusten vuoro.  
 
Kärkikavennukset:  
Neulo *(4, 5, 6, 7) oikein, 2s oikein yhteen*, toista *-* yhteensä 8 kertaa. Neulo (4, 5, 6, 7) 
välikerrosta oikein.   
Neulo *(3, 4, 5, 6) oikein, 2s oikein yhteen*, toista *-* yhteensä 8 kertaa. Neulo (3, 4, 5, 6) 
välikerrosta oikein.  
Neulo *(2, 3, 4, 5) oikein, 2s oikein yhteen*, toista *-* yhteensä 8 kertaa. Neulo (2, 3, 4, 5) 
välikerrosta oikein.  
Pienimmässä koossa silmukat alkavat jo loppua ja voit siirtyä kahteen viimeiseen 
kavennuskerrokseen. Isommissa sukissa jatka kavennuksia tähän samaan tahtiin, kunnes sinulla on 
jäljellä 6 silmukkaa jokaisella puikolla. Voit vähentää tai lisätä välikerrosten määrää tarvittaessa, 
jotta saat juuri sopivan kokoisen sukan. Tässä vaiheessa sukkaa kannattaa sovittaa usein.  
Neulo *1o, 2s oikein yhteen*, toista *-* yhteensä 8 kertaa. Neulo 2 oikein yhteen koko kerroksen 
ajan. Työssä on jäljellä 8 silmukkaa. Katkaise lanka ja vedä se loppujen silmukoiden läpi.  
 
Kirjo Centria-logo sukan varteen haluamillasi pistoilla. Esimerkiksi ketjupistot toimivat hyvin.  

   
 
Viimeistely: 
Päättele langanpäät. Liota valmiita sukkia haaleassa vedessä vähintään puoli tuntia ja leviä 
mittoihinsa kuivumaan. Voit myös höyryttää sukat kevyesti.  
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