
   

 

FBC REMIX VILLASUKKA 

Suunnittelija Marja Erkkilä 2021  

Sukan neulomiseen tarvitset mustaa, oranssia ja valkoista lankaa. 

Sukan kokoon vaikuttaa käsiala ja puikon koko (mallisukassa puikot kokoa 3, lankana 7 veljestä / koko 38).  

Villavintiltä löytyy myös juuri oikeanvärisiä villalankoja seurasukkiemme neulomiseen.  

• Luo oranssilla 70 silmukkaa 
• Aloita valepalmikko  

• krs 1-5; 3 oikein, 2 nurin 

• krs 6 *1 kutomatta, kaksi oikein, vedä kutomaton näiden kahden yli, 2 nurin*, toista ** koko krs 

• krs 7 *1 oikein, langankierto, 1 oikein, 2 nurin*, toista ** koko krs 

• Neulo neljä väli krs:ta 3 oikein, 2 nurin, toista krs:t  6-7 

• Neulo yhteensä neljä tai haluamasi määrä palmikkokerrosta 

• Neulo viimeiseski 3 krs:ta kolme oikein, kaksi nurin ja kavenna viimeisellä krs:lla kaksi silmukkaa (yht. 68 silmukkaa). 

• Vaihda musta lanka ja aloita kaavion mukainen kuvioneule, kaavion viimeisellä krs:lla kavenna 3 silmukkaa 

• Neulo mustalla valepalmikkoa, yhteensä 2 tai haluamasi määrä palmikkokerroksia 

• Vaihda oranssi lanka ja neulo vahvistettu kantapää ensimmäisen ja neljännen puikon silmukoilla (yht. 33 silmukkaa). 

• Vaihda musta lanka ja neulo sillä sukan lapa. Tee kantapään jälkeiset kiilakavennukset joka kerroksella, kunnes 

puikoilla on yhteensä 60 silmukkaa 

• Neulo lapa sopivan mittaiseksi (35 krs:ta) ja sen jälkeen oranssi salmiakkikuvio kaavion mukaan 

• Neulo kuvion jälkeen kaksi krs:ta mustalla 

• Vaihda oranssi lanka ja neulo yksi oikea krs, sen jälkeen aloita kärkikavennus leveällä nauhakavennuksella, 

kavennukset joka toinen krs, kunnes puikolla on 5 silmukkaa. Sen jälkeen kavenna joka krs:lla, kunnes puikolla 2 

silmukkaa, vedä lanka silmukoiden läpi 

• Näin oikean jalan sukka on päättelyä vaille valmis ���� 

• Tee vasen sukka muuten samoin, mutta aloita kuvio silmukasta 34 ja jatka silmukan 68  jälkeen 1-33 

• Pienemmässä sukassa vähennä silmukoita esim. luo 55 silmukkaa, lisää ennen kuviota 1 silmukka ja kavenna 

ensimmäisen salmiakkikuvion jälkeen kaksi silmukkaa ja lisää ne takaisin ennen varren toista salmiakkikuviota 

• Isommassa sukassa lisää silmukoita esim. luo 80 silmukkaa, lisää ensimmäisen salmiakkikuvion jälkeen kaksi 

silmukkaa ja kavenna ne ennen varren toista salmiakkikuviota. 

 
Haluaisitko tehdä sukkia myyntiin? Ota yhteyttä hallituksen jäseneen.  
Otamme mielellämme vastaan villasukkia fanituotteiden mukaan.  



   

 

 


