
Vihreä kuvioiset Marisukat 
 
Ohje Eija Sinkkonen 
 
Ohjeen käyttö kaupalliseen tarkoitukseen  
kielletty ilman ohjeen tekijän lupaa! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuviot blogeista;  
http://kunaitikelaa.blogspot.fi/2016/04/diy-marisukat.html 
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Tarvikkeet: 
 
Novita Nalle lankaa 
 Valkoinen   011  100 g 
 Musta  099 50 g 
 Havu   389 50 g 
 Vaalea oliivi 314 20 g (vanha poistunut väri) 
 
puikot nro 3 tai käsialan mukaan 
 
 
Luo värillä 389 (Havu) 72 silmukkaa ja jaa ne neljälle puikolle. Neulo 
1 o, 1 n joustinneuletta 15 krs. Kun neulot oikeat silmukat 
takareunasta, niin saat napakamman resorin. 
Aloita kirjoneule kaavion 1 mukaan. Voit jättää Unikot neulomatta ja 
kirjoa ne jälkeenpäin silmukoita jäljentämällä (näin tehty 
mallisukissa) 
Tee kavennukset kaavioon merkityille kohdille (keltainen merkki). 
Työssä on 60 silmukkaa; jokaisella puikolla 15 silmukkaa, 
 
Kantapää: 
Kantapää neulotaan 1. ja 4. puikon silmukoilla = yht. 30 silmukkaa 
Voit neuloa kantapään joka vahvistamattomana (kokonaan sileää 
oikeaa), vahvistettuna tai ristiinvahvistettuna kuten mallisukissa. 
Neulo kummassakin reunassa 3 silmukkaa aina oikein. 
 
Kantapohja: 
Kantapohjan silmukat jaetaan seuraavasti: 9 – 12 – 9 
Kantapohja aloitetaan nurjalla kerroksella. 
Nosta 1. silmukka neulomatta. Neulo sivusilmukat ja keskimmäisen 
ryhmän silmukat viimeistä lukuun ottamatta  
* Kavenna keskiryhmän viimeinen ja sivuryhmän ensimmäinen 
silmukka neulomalla ne nurin yhteen.  
Käännä työ. 
Nosta kavennussilmukka neulomatta. Neulo keskiryhmän silmukat 
viimeistä lukuun ottamatta. 
Neulo keskiryhmän viimeinen ja sivuryhmän ensimmäinen silmukka 
ylivetämiskavennuksella yhteen. 
Käännä työ. 
Nosta kavennussilmukka neulomatta ja neulo keskiryhmän silmukat 
viimeistä lukuun ottamatta. * 
Toista * -* kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu. 
 
Poimi kantalapun kummaltakin puolelta 16 silmukkaa + 1 silmukka 
puikkojen välistä. 
Poimi nämä silmukat vuorotellen mustalla ja valkealla. Kuljeta musta 
lanka päkiän päällä mukana.  



 
Neulo puikkojen välistä poimittu silmukkaa kiertäen, niin ei jää 
reikää. Jaa kantalapun silmukat 1. ja 4. puikolle. Neulo 1. puikon 
ensimmäinen ja 4. puikon viimeinen silmukka yhteen, niin keskelle ei 
tule kahta samanväristä silmukkaa vierekkäin. 
 
Kerroksen vaihtumiskohta on 
keskellä takana. 
 
Aloita päkiän päällä kaavion 2 
mukainen kirjoneule, pohja 
neulotaan raidalliseksi. Muista 
lankadominanssi. 
(aiheesta löytyy paljon ohjeita ja 
videoita esim. YouTubesta) 
 
 
 
 
 
Kiilakavennukset 
 
Neulo poimintakerroksen jälkeen 
1 krs ja aloita sitten 
kiilakavennukset. 
Kavennukset tehdään 1. puikon 
lopussa (neulo kunnes jäljellä on 4 s, neulo 2 s. oikein yhteen, neulo 
2 s.) ja 4 puikon alussa (neulo 2 s. tee ylivetämiskavennus, neulo 
loput silmukat puikolta). Kavenna joka toisella kerroksella, kunnes 
työssä on 59 silmukkaa.  
 
Kärkikavennukset 
 
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 
yhteenneulomiskavennus ja neulo puikon viimeinen silmukka  
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. 



 
  



 


