
Euran emännän sukat 

Kirjoneulesukkien kuvioiden inspiraationa ovat olleet Euran 

muinaislöydökset mm. Euran emännän asun korut sekä Euran sydän. 

Sukat ovat n. kokoa 39. 

Tarvitset:  

- Puikot kokoa 2,5 tai 3 käsialan mukaan 

- Lanka:  

o riittävyys 100g /260 m esim. Novitan Nalle-lanka, tässä 

käytetty Mellanraggi-lankaa 

o pohjaväriä 140 g (tässä Natural White 28201) 

o kuvioväriä 80 g (tässä Light Olive 28235) 

Langan menekkiin vaikuttaa käsiala. 

 

OHJE 

Varsi 

Luo 80 silmukkaa pohjavärillä ja jaa silmukat tasaisesti neljälle puikolle. Aloita valepalmikko 

kaavion 1 mukaan. Toista kaaviota yhdellä kerroksella 16 kertaa. Jatka valepalmikkoa, kunnes olet 

tehnyt yhteensä 18 kerrosta. 

Kaavio 1 
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 oikea silmukka 

• nurja silmukka 
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valepalmikko: Siirrä 3 s vasemmalta puikolta oikealle puikolle. Vedä ensimmäinen nostettu 
silmukka kahden muun siirretyn silmukan yli. Siirrä silmukat takaisin vasemmalle puikolle 
ja neulo 1 s oikein, tee langankierto, neulo 1 s oikein. 

 

Voit tehdä resorin halutessasi myös joustinneuleella. Kun olet neulonut resorin, neulo oikein yksi 

kerros pohjavärillä ja lisää samalla tasaisesti 16 silmukkaa. Nyt sinulla on 96 silmukkaa.  

Aloita kuvio kaavion 2 mukaan. 

  



Kun olet neulonut kaavion 2, neulo vielä yksi kerros pohjavärillä ja kavenna tasaisesti 4 silmukkaa. 

Varmista, että jokaisella puikolla on 15 silmukkaa. Katkaise pohjavärin lanka. Aloita vahvistettu 

kantapää kuviovärillä.  

Kantapää 

Neulo I puikon silmukat IV puikolle (yhteensä 30 s). Jätä muut silmukat odottamaan.  

Vaihe 1: Käännä työ, nosta ensimmäinen silmukka neulomatta ja neulo muut kerroksen silmukat 

nurin.  

Vaihe 2: Käännä työ, *nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein*, toista kerros loppuun. 

    Toista näitä kahta vaihetta yhteensä 14 kertaa. 

Aloita kantapohjan kavennukset, kun olet viimeiseksi neulonut nurjan kerroksen (1. vaihetta 15. 

kertaa). 

Jatka samaa vahvennettua neuletta oikealla puolella kuin aiemminkin. Neulo työn oikeasta 

reunasta, kunnes toisessa reunassa on jäljellä 11 silmukkaa. Tee ylivetokavennus (= nosta 1 s 

oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu silmukka neulotun yli). Käännä työ. Nosta 1. 

silmukka neulomatta, neulo 8 s nurin ja neulo 2 seuraavaa silmukkaa nurin yhteen. Käännä työ. 

Nosta 1. s neulomatta, neulo kunnes on jäljellä 10 s, tee ylivetokavennus. Jatka edelleen siten, että 

sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän silmukoiden lukumäärä pysyy samana eli 10 

silmukkaa. Kun sivusilmukat loppuvat, jaa kantalapun silmukat tasaisesti 2 puikolle. 

Poimi vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta reunasta 16 silmukkaa. Neulo pohjavärillä 

poimitut silmukat kiertäen oikein vasemmanpuoleisella kantapohjan puikolla. Neulo II ja III puikon 

silmukat oikein. Poimi kantalapun oikeasta reunasta 16 silmukkaa. Neulo poimitut silmukat 

kiertäen oikein ja kantalapun 5 s oikein. 

Jalkaterä 

Neulo jalkaterä kaavion 3 mukaan ja tee samalla kaavion mukaan kiilakavennukset. 

Kun olet neulonut kaavion 3, katkaise kuviolanka. Tee kärkikavennukset pohjavärillä. 

Tarkista, että silmukat ovat tasaisesti puikoilla (15 silmukkaa puikolla). Tee kavennukset ensin joka 

toisella kerroksella seuraavasti: 

- Kavenna 1. ja 3. puikon lopussa 2. ja 3. viimeiset silmukat neulomalla ne oikein yhteen. 

Neulo viimeinen silmukka oikein. 

- Neulo 2. ja 4. puikon alussa 1 s oikein. Tee ylivetokavennus. 

Kun jokaisella puikolla on jäljellä 9 silmukkaa, tee kavennukset joka kerroksella. Kun työssä on 

jäljellä 8 s, katkaise lanka ja vedä se silmukoiden läpi. Päättele. Höyrytä valmiit sukat kevyesti.  


