”Juurilla”
Eija Sinkkonen

Juuret Suomessa, juuret Karjalassa, juuret perinteessä –
tätä kaikkea on ”Juurilla”-sukat, jotka saivat inspiraationsa
Pohjois-Karjalan museon sukka-aarteista. ”Juurilla”- malli on
luotu Pohjois-Karjalan Museon 100-vuotis juhlanäyttelyyn
”Juuret pystymetässä”.

HILMA
POHJOIS-KARJALAN MUSEO

Malli on toteutettu Novitan langoille ja julkaistu
vuonna 2017.
Ohje on ladattavissa Pohjois-Karjalan museon
sivuilta www.joensuu.fi/teeseite
Malli on vapaasti käytettävissä yksityiseen käyttöön eli voit neuloa ”Juurilla”-sukat itsellesi tai
lahjaksi.
Mallin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ei ole
sallittua ilman Pohjois-Karjalan museon lupaa.
Kuvat ja taitto Matti Kuuru
Tarvikkeet: Novita Nalle-lankaa (lanka nro 246)
• pääväri (pellava 061 tai valkoinen 011) n. 150 g
• kuvioväri 1 (havu 389 tai punainen 549) n. 50 g
• kuvioväri 2 (luonnonvalkoinen 010 tai musta
099) n. 20 g
• puikot 3 tai käsialan mukaan (mallisukat neulottu nro 3 bambupuikoilla)
Koko: naiset 38 – 39 (miehet 42 – 43) Suluissa olevat tiedot koskevat miesten sukkia.

Työohje:
Luo päävärillä 72 silmukkaa (76 s) ja jaa ne tasaisesti 4 puikolle. Kerroksen vaihtumiskohta on 1. ja
4. puikon välissä.
Neulo 2 o, 2 n joustinneuletta 12 krs. Neulo oikeat
silmukat takareunasta, niin saat napakamman
resorin. (Lisää ensimmäisellä sileän oikean kerroksella 2 s = 78 s) Neulo vielä päävärillä 15 krs sileää
oikeaa.
Aloita kuvio seuraavalla sivulla olevan mallin
mukaan. Ensimmäisen kirjoneuleraidan ja toisen
kirjoneuleraidan välissä on 23 krs päävärillä.
Tee varren kavennukset 1. puikon alussa ja 4. puikon lopussa malliin merkityillä kohdilla
(= kohta, jossa ruudukko kapenee; keltainen merkki).
Puikko 1: Neulo 1 s, tee yliveto kavennus, neulo
loput silmukat
Puikko 4: Neulo, kunnes puikolla jäljellä 3 s, tee
yhteenneulomisenkavennus, neulo 1 s.
Viimeisen kuvioraidan jälkeen neulo 3 krs päävärillä. Katkaise lanka.
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Kantapää:
Jaa silmukat niin, että 1. ja 4 puikolla on 14 (15) s ja
2. ja 3. puikolla on 13 (15) s.
Kantapää neulotaan 1. ja 4 puikon silmukoilla (=
28 (30) s).
Varren kerrosten vaihtumiskohta jää kantapään
keskelle taakse.
Kantapää neulotaan verkkopatentilla. Kts. ohje
sivulta 7.
Neulo kantalapun molemmissa reunoissa joka
kerroksen alussa ja lopussa 4 s oikein (vastaa
verkkopatentin ohjeen yhtä reunasilmukkaa) ja
keskimmäisillä 20 (22) silmukalla verkkopatenttia.
Kun oikeiden silmukoiden muodostamia ”raitoja”
on 14 (15) ja viimeiseksi neulottu kerros on oikean
puolen kerros, aloita kantapohjan kääntäminen.

Kantapohja:
Kantapohjan silmukat jaetaan seuraavasti: 9 – 10 –
9 (9 – 12 – 9).
Kantapohjan neulominen alkaa nurjalla kerroksella.
Nosta 1. silmukka neulomatta. Neulo sivusilmukat
(= 9 silmukkaa) ja keskimmäisen ryhmän silmukat
viimeistä lukuun ottamatta (=9 (11) s) verkkopatenttia.
* Kavenna keskiryhmän viimeinen ja sivuryhmän
ensimmäinen silmukka neulomalla ne nurin yhteen.
Käännä työ.
Nosta kavennussilmukka neulomatta. Neulo
keskiryhmän silmukat viimeistä lukuun ottamatta
verkkopatenttia.
Neulo keskiryhmän viimeinen ja sivuryhmän
ensimmäinen silmukka ylivetämiskavennuksella
yhteen.
Käännä työ.
Nosta kavennussilmukka neulomatta ja neulo
keskiryhmän silmukat verkkopatentilla viimeistä
lukuun ottamatta. *
Toista * -* kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu.
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Kiilakavennus:
Poimi kantalapun kummaltakin puolelta 14 (15)
silmukkaa + 1 silmukka puikkojen välistä. Neulo
tämä välistä poimittu silmukkaa kiertäen, niin ei
jää reikää. Jaa kantalapun silmukat 1. ja 4. puikolle.
Kerroksen vaihtumiskohta on kantapohja keskellä.
Neulo 2 kerrosta.
Aloita kiilakavennukset. Kavennukset tehdään 1.
puikon lopussa (neulo kunnes jäljellä on 3 s, neulo
2 s. oikein yhteen, neulo 1 s.) ja 4 puikon alussa
(neulo 1 s. tee ylivetämiskavennus, neulo loput
silmukat puikolta). Kavenna joka toisella kerroksella, kunnes työssä on 56 (60) silmukkaa (= 14 (15)
s / puikko).

Terän suoraosa:
Neulo sileää oikeaa 35 (45) kerrosta tai kun pikkuvarvas peittyy.

Kärkikavennus:
Kärkeen tehdään nauhakavennus.
Tee kavennus ensimmäisen ja kolmannen puikon
lopussa sekä toisen ja neljännen puikon alussa.
1.

ja 3. puikon loppu: kun puikolla on 3 silmukkaa,
tee yhteenneulo miskavennus ja neulo puikon
viimeinen silmuka

2. ja 4. puikon alku: neulo 1 silmukka ja tee kahdella seuraavalla silmukalla ylivetämiskavennus
Tee näitä kavennuksia joka toisella kerroksella,
kunnes joka puikolla on 9 s. Tee tämän jälkeen
kavennukset joka kerroksella. Kun jäljellä on 2 s
/ puikko, katkaise lanka ja vedä se jäljellä olevien
silmukoiden läpi.
Neulo toinen sukka samoin. Päätä langat ja höyrytä sukat kevyesti.
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Kirjoneulekuvioiden mallit

Kuvio 1

Kuvio 2

Kuvio 3
6

Verkkopatentti
Silmukkaluvun tulee olla parillinen.
krs = kerros
rs = reunasilmukka
s = silmukka
o = oikea silmukka
1. krs (oikea puoli) Neulo kaikki silmukat oikein.
2. krs (nurja puoli) Neulo kaikki silmukat oikein.
3. krs (oikea puoli) 1 rs, * 1 s o, 1 s o kerrosta alempaa (kts. kuva 1) , * toista *-*, 1 rs
4. krs (nurja puoli) 1 rs, * ota puikolle kerrosta
alempaa neulotun silmukan edestä kulkeva lanka
ja neulo se silmukan kanssa oikein yhteen (kuvat 2
ja 3), 1 s o *, toista * - *, 1 rs
5. krs (oikea puoli) 1 rs * 1 s o kerrosta alempaa, 1 s
o*, toista * - *, 1 rs
6. krs (nurja puoli) 1 rs, *1 s o, ota puikolle kerrosta
alempaa neulotun silmukan edestä kulkeva lanka
ja neulo se silmukan kanssa oikein yhteen*, toista
* - *,
1 rs

Kuva 1, silmukan neulominen kerrosta
alempaa

Toista kerroksia 3 – 6

Kuva 2: lanka, joka neulotaan oikean silmukan kanssa yhteen

Kuva 3, lanka ja silmukka neulottu oikein
yhteen
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”Juurilla” -sukan ohje pohjautuu Pohjois-Karjalan
museon kokoelmissa oleviin villasukkiin, jotka
ovat peräisin 1800 -luvulta.
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Malli ja ohje:
Eija Sinkkonen
Instagram: @puikkojenviemää
Facebook: Puikkojen viemää
Olen himoneuloja; aina on jokin neule työn alla.
Valmistuin pukuompelijaksi Joensuun Kotiteollisuuskoulusta v. 1979. Tuolloin kotiteollisuuskoulussa opetettiin ompelun lisäksi paljon muutakin;
mm. neulontaa ja koneneulontaa. Ammattia tuosta
koulutuksesta ei tullut, mutta sitäkin rakkaampi
harrastus.
Rakastan neulomista ja eritoten sukkien neulomista. Suunnittelen neulomieni sukkien mallit itse,
sillä hauskinta on, kun ei aloittaessaan tiedä, miltä
lopputulos näyttää.
Olin mukana Joensuun kaupungin järjestämässä
Villasukkavirta-tempauksessa, jossa neulottiin
sukkia Kotilahden sairaalan vanhuksille. Olin myös
mukana lanseeraamassa Hypistelymuhvi-kampanjaa Suomeen.
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