
                                                                  

 
Talven virtaa -mysteerisukat 
Suunnittelija: Emma Karvonen / Taito Ylä-Savo 
Ohje on julkaistu pala palalta ilmestyvänä mysteerinä www.taito.fi sivuilla, siksi ohje on jaettu viiteen osaan. 
 

Koko:    Sukat neulottavissa kokoihin 36–39 ja (40–44). Ohjeessa väritykset on erotettu koottain. 

Lanka:   Olli-sukkalanka (75 % villaa 25 % polyamidia, 100 g = 200 m), Taito Shop ja 
taitokeskukset. 

Langan menekki:  molempiin kokoihin 100 g pääväriä, 100 g taustaväriä ja noin 15 g kuvioväriä. 

Koon 36–39 sukissa pääväri vaaleanpunainen (11606), taustaväri tumma harmaa (4588). 
Koon 40–44 sukissa pääväri petrooli (23621) ja taustaväri vaalea harmaa (2264). 
Molemmissa sukissa kuvioväri valkoinen (208). 

Puikot:   3,5 mm tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, päättelyneula. 

Neuletiheys:  24 s ja 30 krs kirjoneuletta = 10 cm 

Ohjeen kopiointi ja kaupallinen hyödyntäminen on kielletty. 

http://www.taito.fi/


                                                                  

Talven virtaa -mysteerisukat ohje  

Lyhenteet 
krs = kerros 
s = silmukka 
o = oikea silmukka 
n = nurja silmukka 
ot = neulo oikea silmukka takareunasta 

Luo päävärillä 54 (60) s ja jaa sukkapuikoille tai pyöröpuikolle jos neulot magic loop -tekniikalla. 

Aloita kierretty joustinneule (ohje alla). Toista 1. krs yhteensä 5 (6) kertaa. Neulo sitten 2. krs 5 (6) kertaa, ja vielä 1. krs 
5 (6) kertaa. Joustinneuleen korkeus on nyt 15 (18) krs. 

 

 

 

Ota nyt työhön taustaväri mukaan, ja aloita kirjoneule kaavion mukaan. Kaavio toistuu yhden kerroksen aikana 9 (10) 
kertaa.  

Neulo kaavion kerrokset 1-6 ja katkaise sitten pääväri. Neulo vielä 1 krs o taustavärillä. 

I Kaavio: 

 

 

 

  

Kierretty joustinneule: 1. krs: *1 ot, 1 n *. Toista * - * krs loppuun. 

  2. krs: *1 n, 1 ot*. Toista * - * krs loppuun. 



                                                                  

OSA 2: 

Ota työhön kuvioväri, ja neulo kirjoneuletta kaavion mukaan (kerroksilla 11-13 tarvitset myös pääväriä).  
Kaavio toistuu yhden kerroksen aikana 9 (10) kertaa. 

Neulo kaavion kerrokset 1-24, ja katkaise sitten kuvioväri. 

II Kaavio: 

 

 

 

 

 



                                                                  

OSA 3: 

Lyhenteet 
krs = kerros 
s = silmukka 
o = oikea silmukka 
n = nurja silmukka 
ot = neulo oikea silmukka takareunasta 

Ota työhön pääväri mukaan, ja neulo kirjoneuletta kaavion mukaan. Kaavio toistuu yhden kerroksen aikana 9(10) 
kertaa.  

Neulo kaavion kerrokset 1-6 ja katkaise sitten taustaväri. 

III Kaavio: 

 

 

Neulo 1 krs o päävärillä.  

Aloita seuraavaksi nilkan kierretty joustinneule päävärillä. 

Valmistelukerros: Neulo 2 n yht, *1 ot, 1 n* x 11 (13), 2 o yht takareunoista, 2 n yht, *1 ot, 1 n* x 12 (13), 2 o yht 
takareunoistaan. 4 s kavennettu kerroksella, työssä on nyt 50 (56) s. 

Jatka neuloen kierretyn joustinneuleen 2. krs 4(5) kertaa, ja vielä 1. krs 5(6) kertaa.  

Joustimen korkeus on nyt yhteensä 10 (12) kerrosta. 

 

 

 

 

Katkaise pääväri. 

 

Kierretty joustinneule: 1. krs: *1 ot, 1 n *. Toista * - * krs loppuun. 

  2. krs: *1 n, 1 ot*. Toista * - * krs loppuun. 



                                                                  

OSA 4: 

 

Ota työhön taustaväri (mallisukissa harmaa). Neulo 1 krs o. 

Kantalappu: 

op= oikea puli, np = nurja puoli 

1. krs (op): *nosta 1 s neulomatta, 1 o* x 13 (14). Käännä työ. 
2. krs (np): 26 (28) n. Käännä työ. 
3. krs (op): * 1 o, nosta 1 s neulomatta* x 13 (14). Käännä työ. 
4. krs (np): kuten 2. krs 

Koko 36–39: Toista kerrokset 1.-4. yhteensä 7 kertaa, ja vielä kerran kerrokset 1.-3.  

Koko 40–44: Toista kerrokset 1.-4. yhteensä 8 kertaa, ja vielä kerran kerros 1.  

 

Kantapohja: 

Naiset 1. krs (np): 16 n, 2 n yht, käännä työ. 

 2. krs (op): nosta 1 s neulomatta, 2 o, *nosta 1 neulomatta, 1 o* x 2, ylivetokavennus, käännä työ. 

 3. krs (np): nosta 1 s neulomatta, 6 n, 2 n yht, käännä työ. 

 4. krs (op): nosta 1 s neulomatta, *1 o, nosta 1 s neulomatta* x3, ylivetokavennus, käännä työ. 

 5. krs (np): kuten 3. krs. 

Jatka toistaen kerroksia 2–5 kunnes kavennettavat silmukat loppuvat kantalapun reunoista, 
kantapohjassa on nyt 8 s. Viimeinen kerros on oikean puolen kerros, älä käännä työtä vaan jatka 
kohdasta jalkaterä.  

 

Miehet 1. krs (np): Nosta 1 s neulomatta, 17 n, 2 n yht, käännä työ. 

 2. krs (op): nosta 1 s neulomatta, *1 o, nosta 1 s neulomatta* x 4, ylivetokavennus, käännä työ. 

 3. krs (np): nosta 1 s neulomatta, 8 n, 2 n yht, käännä työ. 

 4. krs (op): nosta 1 s neulomatta, 2 o, *nosta 1 neulomatta, 1 o* x 3, ylivetokavennus, käännä työ. 

 5. krs (np): kuten 3. krs. 

Jatka toistaen kerroksia 2–5 kunnes kavennettavat silmukat loppuvat kantalapun reunoista, 
kantapohjassa on nyt 10 s. Viimeinen kerros on oikean puolen kerros, älä käännä työtä vaan jatka 
kohdasta jalkaterä. 

 

 

 

Jalkaterä: 



                                                                  

Jatka neuloen taustavärillä, ja poimi kantalapun sivusta 15 (16) s. Neulo jalkapöydän silmukat o. Poimi kantalapun 
toisesta sivusta myös 15 (16) s. Neulo vielä 4 (5) o. Tässä on uusi kerroksen vaihtumiskohta (keskellä kantapohjaa). 
Työssä on nyt yhteensä 62 (70) s. 

Seuraava krs: 19 (21) o, aseta silmukkamerkki, 24 (28) o, aseta silmukkamerkki, neulo krs loppuun o. 

 

Kavennuskrs: Neulo o kunnes jäljellä on 2 s ennen merkkiä, 2 o yht, siirrä merkki vasemmalta puikolta oikealle puikolle, 
neulo o seuraavaan merkkiin asti, siirrä merkki vasemmalta puikolta oikealle puikolle, ylivetokavennus, krs loppuun o 
(2 s kavennettu kerroksella). 

Toista kavennukset joka toisella kerroksella (neulo välikerrokset oikein) kunnes työssä on 48 (56) s. Poista 
silmukkamerkit. 

Neulo 2 (6) krs o. Huom! Jos haluat naisten sukat kokoa 36-37, jätä nämä kerrokset neulomatta. Jos tähtäät miesten 
kokoon 44, neulo 8 krs o. 

Ota työhön mukaan pääväri, ja aloita kirjoneule kaavion mukaan. Kaavio toistuu yhden kerroksen aikana 6 (7) kertaa. 

Neulo kaavion kerrokset 1–7. Älä katkaise kumpaakaan lankaa. 

 

IV Kaavio: 

 

 

Neulo päävärillä 3 (5) krs o. 

 

 

 

 



                                                                  

OSA 5: 

Jatka neuloen kirjoneuletta kaavion mukaan (kerroksilla 8–10 tarvitset myös kuvioväriä). Kaavio toistuu yhden 
kerroksen aikana 6 (7) kertaa. Neulo kaavion kerrokset 1–17. 

V Kaavio: 

 

Neulottuasi kaavion jatka neuloen päävärillä ja katkaise muut langat. 
Neulo oikein kunnes jalkaterän halutusta pituudesta puuttuu noin cm 4,5 (5,5) cm. 

Kärkikavennukset:  

1. kavennuskrs: *2 o yht, 4 (5) o* Toista *-* koko krs (=8 s kavennettu). 
Neulo 4 (5) krs ilman kavennuksia. 

2. kavennuskrs: *2 o yht, 3 (4) o* Toista *-* koko krs (=8 s kavennettu). 
Neulo 3 (4) krs ilman kavennuksia. 

3. kavennuskrs: *2 o yht, 2 (3) o* Toista *-* koko krs (=8 s kavennettu). 

Jatka kuten edellä kunnes työssä on jäljellä 8 s. Katkaise lanka, vedä se kahdesti jäljellä olevien silmukoiden läpi, kiristä 
ja päättele huolellisesti nurjalle puolelle. Päättele muutkin langanpäät nurjalle. 

Neulo toinen sukka samoin. 

Kastele valmiit sukat kauttaaltaan kädenlämpöisessä vedessä. Purista liika vesi pyyhkeeseen, ja anna sukkien kuivua 
mitoissaan tasolla tai sukkablokkien päällä. Tämä on erityisen tärkeää kirjoneuleen tasoittumisen vuoksi! 

Nauti uusista sukistasi! 


