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Syyskukkia sukat 
 

 

 

Syyskukkia sukat on neulottu varpaista varteen magic loop 
-tekniikalla mutta vain yksi sukka kerrallaan. Huomioi tämä 
mikäli neulot ohjeen muulla tekniikalla. Ohjeessa on käytetty 
sport-vahvuista lankaa ja ohje on n. 38 koolle. Mukavia 
neulontahetkiä! 
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Materiaalit 
 

Tukuwool Sock 100 g ( 80 % villa, 20 % nylon, sport vahvuus 160 m 
/ 50 g) 
3 mm puikot 
Koko medium EU 38, 20 cm jalan ympärysmitta valmiista neuleesta 
Tiheys 25 s, 40 kerrosta 10 cm:lle sileää neuletta 
 

Ohje 

Luo 18 s haluamallasi luontitavalla ja jaa silmukat tasaisesti 
kahdelle puikoille - itse suosin Judy’s Magic Cast-on metodia, 
videotutoriaali löytyy YouTubesta. 
  
1 krs: neulo oikein. Huom! Ensimmäisen puikon silmukat on 
merkattu sulkujen sisälle! 
2 krs: (1 n, 3 o, lk, 1 n, lk, 3 o, 1 n), 4 o, lk, 1 o, lk, 4 o.  
3 - 5 krs: (1 n, 3 o, lk, neulo langankierto nurin takareunasta, 
neulo nurin seuraavaan langankiertoon saakka ja neulo se nurin 
takareunasta, lk, 3 o, 1 n), 4 o, lk, neulo langankierto oikein 
takareunasta, neulo seuraavaan langankiertoon saakka ja neulo se 
oikein takareunasta, lk, neulo oikein kerros loppuun = 17 s 
kummallakin puikoilla, 34 s yhteensä. 
6 krs: (1 n, 3 o, neulo langankierto nurin takareunasta, neulo 
nurin seuraavaan langankiertoon saakka ja neulo se nurin 
takareunasta, 3 o, 1 n), neulo kaikki silmukat oikein, 
langankierrot takareunasta oikein. (ei lisäyksiä) 
7 krs: (1 n, 3 o, lk, neulo nurin kunnes 4 s jäljellä, lk, 3 o, 1 
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n), 4 o, lk, neulo oikein kunnes 4 s jäljellä, lk, neulo kerros 
oikein loppuun. (2 s lisätty kummallakin puikolla) 
Toista kerrokset 6 ja 7 vielä 5 kertaa, 29 s kummallakin 
puikolla, 58 s yhteensä. 
 
Aloita kaavion neulominen ensimmäisellä puikolla ja neulo oikein 
toisen puikon silmukat. Jatka näin kunnes työn pituus on 4 cm 
vähemmän kuin haluttu pituus. Neulo kantapää lyhennetyin 
kerroksin (= tiimalasikantapää). Ohjeessa on German short row 
-tekniikkaa mutta voit neuloa halutessasi muullakin tekniikalla.  
 
1 krs: neulo kaavio ensimmäisellä puikolla, neulo oikein toisen 
puikon silmukat. Käännä työ. 
2 krs: lk, nosta 1 s nurin neulomatta lanka työn edessä ja vedä 
tiukalle niin että silmukan pohjalanka nousee puikon päälle (= 
German short rows, ks. tutoriaali YouTubesta tarvittaessa). Neulo 
nurin kerros loppuun. 
3 krs: lk, nosta 1 s nurin neulomatta kuten edellä, vedä tiukalle 
ja neulo kerros oikein kunnes tulet edellisen kerroksen 
“tuplasilmukalle”. Käännä työ.  
4 krs: lk, nosta 1 s nurin neulomatta kuten edellä, vedä 
tiukalle. Neulo nurin kunnes tulet ed. kerroksen tuplasilmukalle, 
käännä työ. 
Toista kerrokset 3 - 4 kunnes puikolla on 10 tuplasilmukkaa 
molemmilla puolilla ja 9 s keskellä. Neulo nyt kerros oikein niin 
että neulot tuplasilmukat yhtenä silmukkana, neulo kaaviota 
ensimmäisellä puikolla. Kun olet neulonut toisen puikon 
ensimmäiset tuplasilmukat, neulo 10 o, käännä työ. 
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1 krs (np): lk, nosta 1 s nurin neulomatta kuten edellä, vedä 
tiukalle. 10 n, käännä työ. 
2 krs (op): lk,  nosta 1 s nurin neulomatta kuten edellä, vedä 
tiukalle. Neulo oikein kunnes tulet tuplasilmukkaan, neulo se 
oikein ja vielä seuraava silmukka oikein, käännä työ. 
3 krs: lk, nosta 1 s nurin neulomatta kuten edellä, vedä 
tiukalle. Neulo nurin kunnes tulet tuplasilmukkaan, neulo se 
nurin sekä seuraava silmukka nurin, käännä työ. 

Toista kerrokset 2 - 3 kunnes olet neulonut kaikki silmukat 
puikolta 2, käännä työ. Jatka neulomalla kaaviota puikolla 1  ja 
sileää oikeaa neuletta puikolla 2 kunnes olet neulonut kaavion 
yhteensä 3 kertaa. Neulo kierrettyä resoria (1 o takareunasta, 1 
n takareunasta) 15 kerrosta. Päätä silmukat ja langanpäät. Pese 
hellästi ja asettele muotoonsa. 
 

Lyhenteet 

o oikea silmukka 
n nurja silmukka 
s silmukka 
lk langankierto 
np nurja puoli 
op oikea puoli 
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Kaavion merkkien tarkemmat selitykset 

 

yhden silmukan kierretty palmikon kierto oikealle  = nosta 1 s 
nurin neulomatta lanka työn edessä, 1 o takareunasta, laita vasen 
puikko nostetusta silmukasta takakautta läpi, vedä oikea puikko 
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pois molemmista silmukoista ja ota oikein neulottu silmukka 
takaisin oikealle puikolle etukautta, neulo 1 nurin 
 
yhden silmukan kierretty palmikon kierto vasemmalle  = nosta 1 s 
oikein neulomatta lanka työn takana, 1 nurin, laita vasen puikko 
nostetusta oikeasta silmukasta läpi työn etukautta, vedä oikea 
puikko pois molemmista silmukoista ja ota nurja silmukka takaisin 
oikealle puikolle takakautta, neulo 1 oikein takareunasta 
 
ssp = slip, slip, purl  = nosta silmukka oikein neulomatta, nosta 
toinen silmukka oikein neulomatta, siirrä nostetut takaisin 
vasemmalle puikolle, neulo ne nurin yhteen takareunoista 
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