
SUKAT KANTAPÄÄN KAUTTA  

Tämän sukan rakenne on ratkaisevasti erilainen 
kuin ns. perinteisessä suomalaisessa 
neulesukassa. Sukan tekeminen alkaa kantapään 
neulomisella! Kantapää jälkeen luodaan silmukat 
jalan päällistä varten. Sitten voi neuloa mielensä 
mukaan ensin joko jalkaterän ja sitten sukan 
varren - tai päinvastoin. 

Miksi tämä on helpompi, yksinkertaisempi kuin se 

perinteinen?  

kantapään tekeminen on hyvin yksinkertaista, sillä lisäyksissä 

ja vastaavasti kavennuksissa toistetaan koko ajan samaa, 

samalla kohdalla kerrosta 

jalan muoto syntyy yksinkertaisista kavennuskiiloista 

perinteinen "vaikea" kantapään kavennus puuttuu 

kokonaan 

kärkikavennuskin on mahdollisimman yksinkertainen 

 

 

 

Ohje 

Tee samat alkuvalmistelut kuten aina uutta työtä 
aloittaessasi. Kokeilutilkku, tiheyslaskelmat jne. 
Mittaa jalkaterän ympärys tai arvio se kokotaulukosta. 
Laske jalkaterän ympärystä vastaava silmukkamäärä. 
Jaa silmukkamäärä neljällä, saat yhdelle puikolle 
tulevien silmukoiden lukumäärän. Ks. Sukkien 
suunnittelu 

Seuraa kuvia ja tekstejä: 
 

   
1. KUVA 1.-2. kerros: 
Luo alkuun 3 silmukkaa ja neulo ne oikein. 

2. KUVA 3. ja kaikki parittomat kerrokset:  
Neulo oikein. Lisää puikon keskimmäisen 
silmukan molemmilla puolilla 1 s eli tee 
langankierto. 
Lisäyskerrosten määrä = yhden puikon 
silmukkamäärä. 

3. KUVA Kantapää ensimmäinen sivu on 
valmis ja pohjaosa tekeillä. Jatka 
lisäysten jälkeen pohjaosaa edestakaisin 
aina oikein. Neulo kerroksia n. 2/3 
lisäyskerrosten määrästä.  
Kuvassa näkyy kantapään sisäpuoli. 

http://www.kaspaikka.fi/neulonta/asusteita_vaatteita/sukkaohje.html
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4. KUVA Kun pohjaosa on neulottu, kavenna toinen 
sivu niin, että neulot keskimmäisen silmukan 
kummallakin puolella 2 s yhteen. Tee kavennukset 
joka toisella kerroksella. 

5. KUVA Kun puikolla on 3 s kantapää, on 
valmis. 

6. KUVA Poimi kantapääkappaleen 
toiselta reunalta silmukat puikolle: vedä 
puikolla lanka läpi silmukaksi joka toisen 
reunasilmukan kohdalta. 

   
7. KUVA Luo uudelle puikolle apulangalla (kuvassa 
punainen lanka) jalanpäälliseen tarvittava määrä 
silmukoita eli kahdelle puikolle tuleva 
silmukkamäärä. 

8. KUVA Jatka neulomista suljettuna 
neuloksena neljällä puikolla. 

9. KUVA Voit tehdä yhtä hyvin ensin 
varren ja sitten terän tai ensin terän ja 
sitten varren. 

   
10. KUVA Tässä neulotaan ensin jalkaterä.  
Kantapäästä tulleet lisäsilmukat kavennetaan joka 
toisella kerroksella: 1. puikon lopussa 2 o yhteen ja  
4. puikon alussa kavennus ylivetäen (= nosta 1 s 
neulomatta, neulo 1 s, vedä nostettu neulotun yli). 

11. KUVA Jatka suoraa teräosaa kunnes 
terä yltää peittämään pikkuvarpaan. 

12. KUVA Kavenna kärki 
haluamasilaisella kavennuksella. 
Ks. Kavennusrakenteita. 

 
HELPPO KÄRKIKAVENNUS: "KAKSIYHTEEN-KAKSIYHTEEN - VÄLIKERROKSET - KAKSIYHTEEN-KAKSIYHTEEN": 

 neulo koko kerroksen kaikki silmukat aina 2 oikein yhteen (2 o yht.) 

 neulo muutama välikerros (3-4 kerrosta) 

 neulo jälleen koko kerroksen kaikki silmukat aina 2 oikein yhteen (2 o yht.) 

 neulo vielä kerros ilman kavennuksia 

 katkaise lanka, jätä n. 30 cm:n häntä ja pujota lanka läpi jäljellä olevista silmukoista 

 vedä lopuksi kärjen silmukat tiiviisti suppuun ja päätä kärki vahvasti ja pitävästi työn nurjalle pujottelemalla! 

http://www.kaspaikka.fi/neulonta/tekniikka-ja-rakenne/kavennusrakenteita.html
http://kaspaikka.fi/neulonta/tekniikka-ja-rakenne/kavennusrakenteita.html#nelitahokavennus


   
13. KUVA Enää puuttuu sukan varsi... 14. KUVA Poimi silmukat 

kantapääkappaleen toisesta reunasta.  
Pura apulanka pois ja poimi silmukat 
puikolle. Neulo sellainen varsi kuin haluat. 
Tee varren alkuun, nilkan juureen, 
kavennukset aivan samoin kuin teräosan 
alussa. Katso Kuva 10. Kavenna kunnes 
puikoilla on oikea silmukkamäärä. 

15. KUVA Neulo varsi haluamaasi 
neulosta. Päätä varren suun silmukat 
niin, ettei päätösreuna kiristä! 

 
VIIMEISTELY 

 Päättele kaikki langanpäät siististi työn nurjalle - niin ettei mitään näy työn oikealle puolelle!  

 Sileytä, jos katsot tarpeelliseksi: voit höyryttää kevyesti kostean liinan alla, jos lanka kestää kuumakäsittelyä. Ks. SILEYTYS 
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