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NOV ITA V E N LA
OODI-VILLASUKAT
Keskivaikea
Suunnittelija Sari Nordlund
Kengän koko 38/39
Langanmenekki Novita Venla
(010) luonnonvalkoinen 100 g
Sukkapuikot Novita nro 2½ tai käsialan mukaan ja palmikko-
neuletta varten apupuikko
Mallineuleet Joustinneule suljettuna neuleena: neulo *2 o, 2 
n*, toista *–*. Palmikkoneule suljettuna neuleena: neulo ruutu-
piirroksen ja ohjeen mukaan. Sileä neule suljettuna neuleena: 
neulo kaikki kerrokset oikein.
Tiheys 32 s ja 38 krs sileää neuletta = 10 cm 

Luo 64 s. Jaa silmukat tasaisesti neljälle puikolle, 16 s jokaisel-
le puikolle. Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 2,5 cm. 

Aloita palmikkoneule I ruutupiirroksen 1. krs:lta ja toista 
16 s:n kuvio neljä kertaa. Neulo ruutupiirroksen kerrokset 2–16 
ja toista sitten kerroksia 1–16, kunnes varren pituus on 18 cm. 

Aloita kantalappu neulomalla I puikon s:t oikein IV pui-
kolle (= 32 s). Jätä muut s:t odottamaan. Käännä työ, nosta 
1. s neulomatta (lanka jää työn nurjalle puolelle) ja neulo nur-
jalla 31 s nurin.

Aloita vahvennettu neule: 
1. krs: (työn oikea puoli) *nosta 1 s neulomatta, lanka jää nur-
jalle puolelle, neulo 1 s oikein*, toista *–* kerros loppuun. Kään-
nä työ. 
2. krs: nosta 1. s neulomatta (lanka jää työn nurjalle puolelle) 
ja neulo muut s:t nurin. Käännä työ. 

Toista kerrokset 1–2 yhteensä 16 kertaa (= 32 krs). 
Aloita ranskalainen kantapää: 

1. krs: (työn oikea puoli) nosta 1 s neulomatta, neulo 17 s oi-
kein, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 
1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo 1 s oikein. 
Käännä työ.
2. krs: nosta nurjalla 1 s neulomatta, neulo 5 n, neulo seuraavat 
2 s nurin yhteen, 1 n ja käännä työ. 
3. krs: nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 6 o, tee ylivetokaven-
nus, neulo 1 o ja käännä työ.
4. krs: nosta nurjalla 1 s neulomatta, neulo 7 n, neulo seuraavat 
2 s nurin yhteen, 1 n ja käännä työ.
5. krs: nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 8 o, tee ylivetokaven-
nus, neulo 1 o ja käännä työ.

Jatka kavennuksia tähän tapaan, kunnes teet viimeiset 

 kavennukset sekä oikealla, että nurjalla ihan reunassa. Käännä 
työ. Neulo s:t työn oikealla puolella oikein ja jaa jäljelle jääneet 
s:t kahdelle puikolle. 

Poimi vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta reunasta 
16 s + 1 s kantalapun ja II puikon välistä. Neulo poimitut s:t 
kiertäen eli takareunasta oikein vasemman puoleisella kan-
tapohjan puikolla. Jatka II ja III puikon s:illa palmikkoneuletta 
kuten aiemmin. Poimi nyt kantalapun oikeasta reunasta 16 s + 
1 s III puikon ja kantalapun välistä kantapohjan oikean puolei-
sella puikolla, neulo poimitut s:t kiertäen oikein ja kantalapun 
s:t oikein. Neulo puikoilla I ja IV sileää neuletta ja sukan päällä 
jatkuu palmikkoneule kuten aiemmin. 

Aloita samanaikaisesti kiilakavennukset: neulo I puikon 2 
viimeistä s:aa oikein yhteen ja IV puikon 2 ensimmäistä s ylive-
täen yhteen. Toista kavennuksia joka 2. krs, kunnes puikoilla I 
ja IV on 16 s. Jatka mallineuleita, kunnes sukan terän pituus on 
noin 20 cm tai kunnes pikkuvarvas on peittynyt.

Aloita kärkikavennukset: neulo I ja III puikon lopussa 2 s 
oikein yhteen ja 1 o, neulo II ja IV puikon alussa 1 o ja tee ylive-
tokavennus. Toista kavennukset joka 2. kerros, kunnes työssä 
on 24 s. 

Neulo I puikon s:t ja jaa sitten s:t kahdelle puikolle: pohjaan 
12 s ja päällipuolelle 12 s.

Ompele silmukoimalla silmukat yhteen: laita puikot oike-
at puolet vastakkain niin, että lanka on pohjan puolella. Pis-
tä neula ja lanka etummaisen puikon s:n läpi kuten neuloisit 
sen nurin, pistä sitten neula takimmaisen puikon s:n läpi kuten 
neuloisit sen oikein. Kiristä lanka.
1. Vie neula ja lanka etummaisen puikon s:n läpi (sama s kuin 
aiemmin) kuten neuloisit sen oikein, nosta silmukka puikolta.
2. Vie neula etummaisen puikon seuraavan s:n läpi kuten neu-
loisit sen nurin. Vedä lanka kokonaan läpi (jätä s puikolle).
3. Vie neula ja lanka takimmaisen s:n läpi (sama kuin aiemmin) 
kuten neuloisit sen nurin, nosta s puikolta.
4. Vie neula takimmaisen puikon seuraavan s:n läpi kuten neu-
loisit sen oikein. Vedä lanka kokonaan läpi (jätä s puikolle). 

Toista kohtia 1–4, kunnes jäljellä on 1 s. Työnnä neula ja 
lanka s:n läpi nurjalle puolelle ja päättele.

Neulo toinen sukka samoin, mutta neulo palmikkokuvio II 
ruutupiirroksen mukaan.

Viimeistely
Höyrytä sukat kevyesti.



= oikea s 
= nurja s
= nosta 2 s apupuikolle työn taakse,
neulo 2 o ja apupuikolta 2 o
= nosta 2 s apupuikolle työn eteen,
neulo 2 o ja apupuikolta 2 o
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