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”Jääprinsessa”-sukat aloitetaan neulomalla ensin pitsinauha, jonka toisesta reunasta poimitaan silmukat 
sukkaa varten. Oheinen linkki vie pitsinauhan kuvitetulle ohjesivulle. Kantapään kiila tehdään langan-
kiertolisäyksin. Jos et pidä reikäisestä lisäystavasta, voit tehdä lisäykset niin, että neulot langankierrot 
kiertäen seuraavalla kerroksella, jolloin reiät menevät umpeen. Sukan kärki on kavennettu säde-
kavennuksella. 
 Jos et halua tehdä pitsialoitusta, tee ”Jääprinssi”-sukat. Luo silloin 40 silmukkaa ja neulo ainaoikein 

neulosta muutamia kerroksia. Jatka sitten sileää oikeaa suljettuna neuleena. 

Pitsinauha-aloitus: Tee alkusilmukka 3mm puikoilla ja neulo se oikein, mutta älä pudota puikolta. Vie 

vasen puikko etukautta tehtyyn silmukkaan ja pudota silmukka oikealta puikolta. Puikolla on nyt kaksi 

silmukkaa. *Tee langan-kierto oikealle puikolle, nosta 1 silmukka neulomatta, 1o, vedä nostettu s 

neulotun yli*. Käännä työ. Toista *-* ja käännä työ. Jatka näin kunnes kummassakin reunassa on 40 

lenkkiä. Lopeta nauha neulomalla 2 s oikein yhteen. Älä katkaise lankaa.  

Sukan aloitus ja varsi: Ota työhön 3,5 mm puikot ja poimi lenkit puikolle nauhan toisesta reunasta ja 

neulo ne työssä olevalla langalla oikein. Jaa samalla silmukat 4 puikolle. Ensimmäisellä puikolla on 11s, 

muilla 10s. Neulo lopuksi kerroksen ensimmäinen silmukka yhteen viimeisen silmukan kanssa ja jatka 

suljettuna neuleena. Jokaisella puikolla on nyt 10s. Neulo seuraava kerros nurin ja jatka sitten vartta 

sileänä oikeana neuleena n. 11cm. 

Kantapään kiilalisäykset:  
1. lisäyskerros: Aloita kerros langankierrolla ja neulo sitten oikein. 
Neulo yksi välikerros oikein. 
2. Lisäyskerros: 1o, lk, neulo kerroksen loppuun, lk.  
Neulo yksi välikerros oikein.  
3. lisäyskerros: 2o, lk neulo kunnes yksi silmukka on jäljellä, lk, 1o.   
Neulo välikerros oikein. 
Jatka lisäyksiä näin joka toisella kerroksella, alussa lk-lisäys edellisen langankierron jälkeen ja kerroksen 

lopussa ennen edellistä langankiertoa. Lisäyskerroksilla kantakiila levenee aina kahdella silmukalla. Neulo 

lisäyskerroksien väliin aina kerros oikein. Kun kantakiilassa on 21 silmukkaa, neulo välikerros ja aloita 

kantapohjan kavennukset lyhennetyin kerroksin kerroksen alusta. 

Kantapohja: 
1. aloittava ½ kerros: 2o, 2t.yht. 1o. Käännä työ.  
2. krs: Nosta 1s neulomatta lte, 4n, 2n.yht. 1n. Käännä.  
3. krs: Nosta 1s neulomatta ltt, 5o, 2t.yht, 1o. Käännä.  
4. krs: Nosta 1 neulomatta lte, 6n, 2n.yht. 1n. Käännä.  
Jatka lyhennettyjä kerroksia näin. Tee kavennus ”kolon” yli + 1o, kunnes kaikki 1. ja 4. puikon silmukat on 
neulottu ja nurja kerros tehty viimeiseksi. Jalkapohjan puikoilla on yhteensä 23s ja yläpuolen puikoilla 20s. 

Viileän väristä 7-veljestä lankaa n. 90g 
Sukkapuikot 3,5 mm, pitsialoitukseen 3mm (2kpl) 
Tiheys: 20s = 10cm 
Varren ja jalkaterän ympärys = 20cm 
Koko naisten M 
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Käännä työ ja jatka neulomista pyörönä oikealla. Neulo jalkapohjan silmukat viimeistä lukuun ottamatta. 
Siirrä silmukka seuraavalle puikolle. Neulo 2o.yht. Neulo loput yläpuolen silmukat viimeistä lukuun 
ottamatta. Nosta silmukka neulomatta, neulo silmukka seuraavalta puikolta ja vedä nostettu silmukka yli. 
Jatka jalkaterää sileänä neuleena 41 silmukalla. 
 
Kärkikavennus: Kun varpaan kärkeen on n. 3,5 cm, aloita kavennus. Järjestä silmukat niin, että 1, 2 ja 3 
puikoilla on 10s ja 4. puikolla 11s.  
1. kavennuskrs: *3o, 2o.yht, 3o, 2o.yht.* toista kerroksen loppuun, 1o. 
Neulo 3 välikerrosta ilman kavennuksia. 
2. kavennuskrs: *2o, 2o.yht, 2o, 2o.yht.* toista kerroksen loppuun, 1o.  
Neulo 2 välikerrosta ilman kavennuksia. 
3. kavennuskrs: *1o, 2o.yht, 1o, 2o.yht.* toista kerroksen loppuun, 1o. 
Neulo 1 välikerros ilman kavennuksia. 
4. kavennuskrs: *2o.yht.* toista kerroksen loppuun, 1o. 
Neulo 1 välikerros ilman kavennuksia. Katkaise lanka ja pujota neulalla silmukoiden läpi kaksi kertaa. 

Päättele langanpäät nurjalle. 

o = oikea silmukka 
n = nurja silmukka 
lk = langankierto 
krs = kerros 
2t.yht. = nosta 1s neulomatta, 1o,  
nosta neulottu silmukka neulotun yli 
2n.yht. = neulo 2 nurin yhteen 
2o.yht = neulo 2 silmukkaa oikein yhteen 
lte = lanka työn edessä 
ltt = lanka työn takana 


