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Juurella - villasukat 
 

  
 

Pohjois-Karjalainen ilo syntyy monista pienistä asioista. Pohjois-Karjalan metsissä, kansallispuistoissa ja 
vaaroilla sielu lepää. Luontoaiheisen kirjoneuleen lisäksi villasukan joustinneuleessa voikin nähdä 

maakuntamme retkeilypolut ja metsäreitit sekä niiden vierellä virtaavat joet ja purot. Pohjois-Karjalainen 
ilo latautuu luonnosta! 

 
Sukkien suunnittelija on nuori polvijärveläinen Silja Lavikainen. Hän innostui neulomisesta pari vuotta 

sitten. Sukissa näkyy suunnittelijan rakkaus luonnossa liikkumiseen sekä käsillä tekemiseen. Suunnittelija 
on halunnut kunnioittaa Pohjois-Karjalaisia juuriaan ja siksi sukan varresta voikin löytää mystisiä, mutta 

karjalaisista uskomuksista tuttuja kukkilintuja. Ne, kuten myös villasukkien väri, ovat saaneet 
inspiraationsa karjalaisen etupistokirjonnan kuvioista. Kukkilintu symboloi onnea ja rakkautta, joita 

maakuntamme rempseiltä, hyväntuulisilta ihmisiltä ei puutu. 
 

 
 
Malli:  Juurella 
Suunnittelija: Silja Lavikainen 
Koko: 37-39 (41-43) 
Lanka: Novita 7 Veljestä 100 g / 200 m, 75 % villa, 25 % polyamidi 
Värit ja menekki:  
Hiekka 060 / 125 g   
Pihlaja 644 / 30 g 
Puikot ja tarvikkeet: 3,5 ja 4mm sukkapuikot, tai käsialan mukaan, sekä palmikkopuikko 
Tiheys: Sileää neuletta 26 s x 26 krs = 10 cm 
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Neuleohje 
 
Nämä sukat neulotaan varresta varpaisiin. Kuvio tehdään kirjoneuleena  
ja varteen neulotaan myös latvialaista palmikkoa. 
Kirjoneuleessa on pitkiä langanjuoksuja. Jos haluat, voit käyttää tikapuutekniikkaa 
niiden sitomiseksi. (Novitan ohje tikapuutekniikkaan: 
https://www.youtube.com/watch?v=IkJoeMSBpZ0 ) 
 Otathan huomioon myös kaavion lukusuunnan! Oikealta vasemmalle, alkaen oikeasta alakulmasta. 
 
 Käytetyt lyhenteet:  
 s = silmukka 
 o = oikea silmukka 
 n = nurja silmukka 
 krs = kerros 
 
 
Varsi 
 Luo 56 silmukkaa haluamallasi tavalla. Neulo 
yksi kerros oikeaa ja jatka sitten vartta 
kaavion A mukaan.  
 
Latvialainen palmikko: 
 Kerros 1: Tuo molemmat langat työn eteen. 
* Neulo 1 nurin päävärillä ja tuo lanka 
takaisin työn eteen. Vie sitten kontrastiväri 
päävärin yläpuolelta ja neulo 1 nurin 
kontrastivärillä. *  toista * - * kerroksen 
loppuun asti. Muista tuoda lanka aina 
takaisin työn etupuolelle ja nostaa seuraavan 
silmukan lanka edellisen värin yläpuolelta. 
Kerros 2: Neulo seuraava kerros kuten 
edellinen, mutta nosta seuraavan silmukan 
lanka nyt edellisen alapuolelta.  
Garnstudion ohjevideo latvialaiseen 
palmikkoon: 

https://www.garnstudio.com/video.php?id=1019&lang=fi 
 
 

HUOM! Kantapää aloitetaan kaavion viimeisen kerroksen puikolla 4.  Ennen kantapään aloitusta 
vaihdetaan silmukoiden puikkojakoa seuraavalla tavalla. 
Siirrä 2 silmukkaa puikolta 2 puikolle 1. Siirrä myös 1 silmukka puikolta 3 puikolle 2.  
Nyt silmukkajako on seuraava: 
 Puikko 1: 16 silmukkaa 
 Puikko 2: 13 silmukkaa 
 Puikko 3: 13 silmukkaa 
 Puikko 4: 14 silmukkaa 
Silmukkajaon muuttaminen takaa kuvion jatkumisen saumattomasti jalkaterässä.  
 

 
 

Kantapää 

https://www.youtube.com/watch?v=IkJoeMSBpZ0
https://www.garnstudio.com/video.php?id=1019&lang=fi
https://www.youtube.com/watch?v=IkJoeMSBpZ0
https://www.garnstudio.com/video.php?id=1019&lang=fi


 

 3 (6) 

   
 
 
  
Kantapää on vahvistettu hollantilainen kantapää ja se neulotaan puikkojen 1 ja 4 silmukoilla. 

Kun olet neulonut kaavion viimeisen kerroksen, lukuun ottamatta silmukoita puikolla 4, on aika aloittaa 
kantalappu. Neulo puikon 4 ja 1 silmukat samalle puikolle. Kavenna samalla 6 (4) silmukkaa tasavälein. 
Nyt kantalapussa on 24 (26) silmukkaa.  
Käännä työ ja nosta 1. silmukka neulomatta. Neulo muut silmukat nurin.  
1 krs (työn oikea puoli): * Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 *, toista * - * kerroksen loppuun asti. 
2 krs (työn nurja puoli): Nosta 1 s nurin neulomatta ja neulo muut silmukat nurin. 
 
Toista kerroksia, kunnes kantalapun korkeus on 24 (26) kerrosta ja olet viimeksi neulonut nurjan puolen 
kerroksen. 
Aloita sitten kantapohjan kavennukset: Neulo oikeaa puolta, kunnes jäljellä on 8 (9) s. Tee 
ylivetokavennus ja käännä työ. Toiselle puikolle jää 6 (7) silmukkaa odottamaan. Nosta 1 s nurin 
neulomatta ja neulo nurjaa, kunnes jäljellä on 8 (9) s. Neulo 2 s nurin yhteen ja käännä työ. Toiselle 
puikolle jää 6 (7) silmukkaa odottamaan. 
Jatka samalla tavalla seuraavilla kerroksilla. Sivusilmukat vähenevät ja keskisilmukoiden lukumäärä 
pysyy samana (10 s). Kun sivusilmukat loppuvat, jaa kantapään silmukat tasan kahdelle puikolle. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Jalkaterä ja kiilakavennukset 
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Poimi kantalapun vasemmasta reunasta 13 (14) s ja neulo ne kiertäen oikein. Neulo puikoilla 2 ja 3 
mallineuletta kaavion B mukaan. Poimi kantalapun oikeasta reunasta 13 (14) s ja neulo ne kiertäen 
oikein. 
 
Kiilakavennukset tehdään 1. puikon lopussa ja 4. puikon alussa. 1. puikon lopussa neulo 2 s yhteen ja 4. 
puikon alussa tee kahden noston kavennus tai ylivetokavennus. Tee kiilakavennukset joka toinen 
kerros, kunnes työssä on jäljellä 48 (52) silmukkaa. 
Kun olet päässyt kaavion B loppuun, neulo sileää neuletta, kunnes jalkaterän pituus (kantapäästä 
mitattuna) on 17 (19) cm tai kunnes pikkuvarvas peittyy. 
 
 
Kärkikavennukset 

  
Kärkeen tehdään leveä nauhakavennus.  
Neulo 1. ja 3. puikon lopussa 2 oikein yhteen, 1 o. 
Neulo 2. ja 4. puikon alussa 1 o, ylivetokavennus 
 
Toista kavennuksia joka toinen kerros, kunnes 
jäljellä on 36 s. (8 silmukkaa/puikko). Tee 
kavennukset nyt joka kerros. 
Kun työssä on jäljellä 8 silmukkaa, katkaise lanka 
ja vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi. 
 
Päättele sukat ja viimeistele ne höyryttämällä tai 
kastelemalla. 
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KAAVIO A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
KAAVIO B 
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Kaavioiden symbolien selitykset: 
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