
Riistavesi-villasukka 
Suunnittelija: Oona Leiviskä 
 
 
 
Lanka: 7 veljestä 
Puikkokoko: 4 
Sukan koko: 38 
 
 
 
Luo 50 s pohjavärillä ja jaa s:t neljälle puikolle: 13, 12, 13, ja 12 s. Kerroksen vaihtumiskohta on I ja 
IV puikon välissä. Neulo joustinneuletta *1o, 1n* 5 krs. 
 
Aloita neulekuvio ruutupiirroksen 1. kerrokselta ja toista 10 s:n mallikerta 5 kertaa. 
 
Neulottuasi ruutupiirroksen, neulo kantalappua varten I puikon s:t oikein IV puikolle = 25 s. Jätä 
muut s:t odottamaan. Käännä työ ja neulo s:t nurin. Neulo I ja IV puikon silmukoilla yhteensä 25 
krs sileää neuletta tasona, viimeisenä kerroksena nurja puoli. 
 
Aloita kantapohjan kavennukset. Neulo kantalapussa oikeaa puolta, kunnes jäljellä on 9 s. Tee 
ylivetokavennus ja käännä työ. Nosta 1. s, neulo 7 s nurin ja 2 seuraavaa nurin yhteen. Käännä työ, 
nosta 1. s, neulo 7 s oikein ja tee ylivetokavennus. Jatka samalla tavalla, kunnes sivusilmukat 
loppuvat. Jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle (4 s IV puikolle, 5 s I puikolle). Neulo oikein IV puikon 
silmukat. 
 
Poimi I puikolle kantalapun reunasta 13 s ja lisäksi 1 s kantalapun ja II puikon välistä. Neulo 
kantalapun 5 s oikein ja poimitut s:t kiertäen. Neulo II ja III puikon silmukat oikein. Poimi IV 
puikolle kantalapun reunasta 13 s ja lisäksi 1 s kantalapun ja III puikon välistä. Näin ollen puikoilla 
on yhteensä 62 s. 
 
Neulo näillä silmukoilla sileää neuletta ja tee samalla kiilakavennukset: neulo I puikon toiseksi ja 
kolmanneksi viimeiset silmukat oikein yhteen ja tee ylivetokavennus IV puikon toisella ja 
kolmannella silmukalla. Toista kavennukset joka kerroksella, kunnes työssä on jäljellä 50s. 
 
Jatka sileää neuletta, kunnes pikkuvarvas peittyy. 
 
Aloita kärkikavennukset neulomalla I ja III puikon toiseksi ja kolmanneksi viimeiset silmukat oikein 
yhteen ja tekemällä ylivetokavennukset II ja IV puikon toisella ja kolmannella silmukalla. Toista 
kavennukset joka kerroksella, kunnes työssä on jäljellä 10s. Katkaise lanka ja vedä se silmukoiden 
läpi. Päättele langanpäät ja neulo toinen sukka samalla ohjeella. 
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