
Veteraanien juhlavuoden sukkamalli - 
Suomi 100 vuotta 

 
 
Lanka: 
Novita 7 veljestä, värit: keskiharmaa 
048 (sallittu myös harmaa 043, 
grafiitti 044 ja vaalean harmaa 047), 
valkoinen 011 ja sininen 124.  
TAI 
Novita Nalle, värit: harmaa 043 (tai 
grafiitti 044) valkoinen 011 ja 
Suomen lipun sininen 130 
TAI 
Nordia Produkter Oy Ville, värit: 
harmaa 811, sininen 804 ja valkoinen 
800. 
Vilma Nordia, värit harmaa 911, 
valkoinen 900, sininen 904. 
 
 
Ohje on 7 veljestä langalle. 
 
KOKOTAULUKKO 

Koko 36 38 40 42 44 46 

Silmukat 48s 48s 52s 52s 56s 56s 

Jalkaosan 
pituus ennen 
kavennuksia  

18cm  20 cm 19,5 cm 20,5 cm 22 cm 23 cm 

Koko 
jalkaosan 

pituus 
23cm 25 cm 26 cm 27 cm 28,5 cm 29,5 cm 

 
Luo kahdelle puikolle (jotta reuna ei kiristä) 48 (52) (56) s ja jaa silmukat neljälle puikolle. 
Kerroksen vaihtumiskohta on aina I ja IV puikon välissä. Neulo joustinneuletta 2 oikein, 2 
nurin suljettuna neuleena 6 krs harmaalla, 2 krs valkoisella, 4 krs sinisellä, 2 krs valkoisella, 
3 krs harmaalla, 2 krs valkoisella, 4 krs sinisellä, 2 krs valkoisella ja 7 krs harmaalla.  
 
Kantalappu: 
Aloita vahvistettu kantalappu siten, että neulot I puikon s:t oikein IV puikolle 24 (26) (28) s. 
Jätä muut s:t odottamaan. Käännä työ, nosta 1.s neulomatta ja neulo muut s:t nurin. 
Käännä työ, *nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein.*, toista *-* vielä 11 (12) (13) kertaa. 
Toista näitä kahta kerrosta, kunnes kantatilkun korkeus on 24 (26) (28) krs, neulo vielä 
nurjan puolen kerros. 



 
 
Kantapään kavennukset: 
Jatka samaa vahvennettua neuletta kuin aiemmin. Neulo työn oikeasta reunasta kunnes 
toisessa reunassa on jäljellä 9 (9) (10) s. Tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 
neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) ja käännä työ. Nosta 1s neulomatta, neulo 6 
(8) (8) s nurin ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä työ. Nosta 1s neulomatta, 
neulo kunnes on jäljellä 8 (8) (9)s, tee ylivetokavennus.  
Jatka edelleen samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän 
s:t pysyvät samana eli 8 (10) (10):nä. Neulo vielä nämä 8 (10) s oikein ja jaa silmukat 
kahdelle puikolle 4 (5) s/puikko. 
Poimi sitten vapaalle puikolle kantalapun reunasta 14 (15) (16) s. Neulo poimitut s:t kiertäen 
oikein sille puikolle, jolle siirsit 4 (5) s. Neulo sitten II ja III puikon s:t 2 o 2 n joustinneuletta. 
Poimi nyt s:t kantalapun toisesta reunasta 14 (15) (16) s ja neulo oikein, myös kantatilkun 4 
(5) s. 
 
Kiilakavennukset: 
Neulo I puikon 2 toiseksi viimeistä s:aa oikein yhteen ja 1 s oikein, IV puikon 1 s oikein ja 2 
seuraavaa s ylivetäen oikein yhteen. Neulo 1 välikerros, tee kavennukset kuten edellä, 
neulo 1 välikerrosta, tee kavennuskerros, 2 välikerrosta, tee kavennuskierros, 3 
välikierrosta jne. II ja III puikon silmukoilla neulotaan 2 o 2 n joustinneuletta. Kun kaikilla 
puikoilla on jäljellä 12 (13) (14) s, lopeta kavennukset.  
 
Jatka I ja IV puikon silmukoilla oikein neuletta ja II ja III puikon silmukoilla joustinneuletta. 
Ennen kärkikavennuksia neulo viimeinen kerros kaikilla silmukoilla oikein. 
 
Kärkikavennukset:                                                                                                            
Huom. 52 silmukalla ensin vain jokaisen puikon lopussa 2 s oikein yhteen = 48 s. 
Tästä eteenpäin neulo jokaisen puikon keskellä ja lopussa 2 s oikein yhteen.                 
Neulo 5 välikerrosta ja toista kavennukset jokaisen puikon keskellä                                      
ja lopussa = 40 s.                                                                                
56 silmukalla neulo jokaisen puikon keskellä ja lopussa 2 s oikein 
yhteen.                                                                                          
Neulo 5 välikerrosta ja toista kavennukset jokaisen puikon keskellä   
ja lopussa = 40 s.                                                                      
Kavennukset jokaisen puikon keskellä ja lopussa. 
Neulo 4 välikerrosta ja toista kavennukset = 32 s.                        
Neulo 3 välikerrosta ja toista kavennukset = 24 s.                        
Neulo 2 välikerrosta ja toista kavennukset = 16 s.                         
Neulo 1 välikerros ja toista kavennukset = 8 s.  
Katkaise lanka, vedä se silmukoiden läpi ja päättele hyvin. 
 
 

Lisätietoja Facebook-ryhmästä ”Villasukat veteraaneille, Suomi 100 vuotta” tai 
sähköpostitse villasukat.100vuotta@gmail.com 
 

Juhlavuosisukkamalli on suunniteltu Facebook-ryhmää ”Villasukat veteraaneille, 
Suomi 100 vuotta” varten, joten toivottavaa olisi tätä mallia neulovan liittyvän myös 
tähän ryhmään. 
Tämä sukkamalli tullaan jakamaan Suomen kaikille sotaveteraaneille. 


