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Aalto-logosukat 
 
Aalto-logosukat neulotaan sport-vahvuisesta 
sukkalangasta joko sukkapuikoilla tai 
pyöröpuikoilla aloittaen varresta. Valitse sukan 
koko jalan ympärysmitan mukaan.  
 
Malli on suunniteltu langalle, jonka juoksevuus 
on n. 260 m / 100 g. Villan lisäksi 
sukkalangassa on hyvä olla mukana 
esimerkiksi polyamidia, jotta sukka kestää 
käytössä. Sopiva lanka on esimerkiksi Novita 
Nalle. Valitse puikot käsialasi mukaan siten, 
että saat neuleelle oikean tiheyden. Sopiva 
puikkokoko on yleensä 2,5-3,5 mm välillä. 
 
Tiheys kirjoneuleessa: 26 s/10 cm, 33 krs/10 
cm 
Koot S( L): Jalan ympärysmitta n. 20 cm (25 
cm) 
Pohjaväriä jalan koosta riippuen 80-120 g 
Kuvioväriä jalan koosta riippuen 10-15 g 
 
 
 
 
Kirjoneuleesta 
 
Valitse pääväriksi joko valkoinen tai musta 
ja vastaavasti kuvioväriksi musta tai 
valkoinen. Voit myös käyttää pohjavärinä 
kouluväriä, jolloin kuviot neulotaan 
valkoisella, tai neuloa sukat omissa 
lempiväreissäsi. Kannattaa kuitenkin valita 
toisistaan tarpeeksi poikkeavat sävyt – näin 
kuviot erottuvat pohjaväristä paremmin. 
 
Kuviossa on pitkiä langanjuoksuja, jotka 
täytyy sitoa työn nurjalla puolella, jotta 
kirjoneule ei kiristä eivätkä lankalenkit tartu 
varpaisiin kiinni. Sido yli neljän silmukan 
langanjuoksut esimerkiksi kiepauttamalla 
neulottava lanka lepäävän langan ali. Jotta 
langanjuoksun sitomiskohdat eivät näkyisi 
työn oikealla puolella, älä sido 
langanjuoksua saman silmukan kohdalla 
peräkkäisillä kerroksilla.  
 

Varsi 
 
Luo 56(64) s pohjavärillä ja jaa silmukat 
tasaisesti neljälle puikolle, 14(16) s kullekin 
puikolle. Neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta 5 
cm. Neulo 4 kerrosta oikein. Liitä kuvioväri 
mukaan työhön ja aloita kirjoneule kaavion 
A(B) ensimmäiseltä riviltä silmukasta 1. 
Neulo kaikki kaavion kerrokset. Katkaise 
kuvioväri ja neulo vielä 4 kerrosta oikein 
päävärillä. Neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta 5 
cm. 
 
Kantapää 
 
Kantalappu  
 
Aloita kantalappu neulomalla I puikon 
silmukat IV puikolle niin, että puikolla on nyt 
28(32) silmukkaa. Jätä muut silmukat 
odottamaan ja käännä työ. Kantalappu 
neulotaan vahvennetulla neuleella. 
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● Kerros 1 (nurja puoli): nosta 1. s 

neulomatta ja neulo loput silmukat 
nurin.  

● Kerros 2 (oikea puoli): *nosta 1 s 
neulomatta, neulo 1 o*, toista *-* 
vielä 13(15) kertaa.  

 
Toista näitä kahta kerrosta yhteensä 14(16) 
kertaa eli 28(32) kerrosta. Neulo vielä nurjan 
puolen kerros ja käännä työ.  
 
Kantalapun kavennukset 
 
Kantalapun kavennuksien hahmottamista 
helpottaa, jos jaat kantalapun silmukat 
mielessäsi kolmeen ryhmään (tai vaikkapa 
kolmelle puikolle) siten, että oikealla on 9(11) 
s, keskellä 10(10) s ja vasemmalla 9(11)s. 
Jokaisella oikean puolen kerroksella 
vasemmasta ryhmästä vähenee yksi silmukka, 
ja jokaisella nurjan puolen kerroksella oikeasta 
ryhmästä. Keskiryhmän silmukkamäärä pysyy 
samana.  
 

● 1. oikean puolen kerros: neulo 
vahvennettua neuletta, kunnes jäljellä 
on 10(12)s, ssk. Käännä työ. 

● 1. nurjan puolen kerros; nosta 1. s 
neulomatta, neulo nurin, kunnes 
jäljellä on 10(12) s, 2ny. Käännä työ.  

● 2. oikean puolen kerros: neulo 
vahvennettua neuletta, kunnes jäljellä 
on 9(11)s, ssk. Käännä työ. 

● 2.  nurjan puolen kerros: nosta 1. s 
neulomatta, neulo nurin, kunnes 
jäljellä on 9(11) s, 2ny. Käännä työ. 

 
Jatka samalla tavalla, kunnes sivusilmukat 
loppuvat. Neulo vielä oikean puolen kerros 
loppuun ja jaa silmukat tasan kahdelle 
puikolle. 
 
Silmukoiden poimiminen 
 
Poimi kantalapun reunasta 14(16) s + 1 s 
puikkojen välistä, jotta sinne ei tule reikää. 
Neulo poimitut silmukat kiertäen 
(takareunasta) oikein I puikolle. Neulo 
odottamassa olleiden puikkojen II ja III 

silmukat oikein. Poimi kantalapun reunasta 
14(16) s + 1 s puikkojen välistä. Neulo 
silmukat kiertäen oikein ja lopuksi vielä IV 
puikon silmukat oikein. Nyt sinulla on yhteensä 
62(70) s.  
 
Kiilakavennukset 
 
Kiilakavennukset ja jalkaterä neulotaan 
sileällä neuleella. Neulo I puikon lopussa 
2oy ja tee IV puikon alussa ssk. *Neulo 1 
kerros oikein. Neulo I puikon lopussa 2oy ja 
tee IV puikon alussa ssk.* Toista *-* 5(5) 
kertaa, kunnes jokaisella puikolla on 14(16) 
s. 
 
Jalkaterä 
 
Neulo oikeaa, kunnes pikkuvarvas peittyy.  
 
Kärjen kavennukset 
 
Kärkeen tehdään nauhakavennus.   
 

● Kerros 1: Neulo oikein, kunnes 
puikolla I  on jäljellä 3 s. Neulo 2oy ja 
1 o. Neulo II puikon alussa 1 o ja 
ssk. Neulo oikein, kunnes puikolla III 
on jäljellä 3 s. Neulo 2oy ja 1 o. 
Neulo puikon IV alussa 1 o ja ssk. 
Neulo puikon IV loput silmukat 
oikein. 

● Kerros 2: Neulo oikein. 
 
Toista kerroksia 1 ja 2, kunnes jokaisella 
puikolla on 6(8) silmukkaa. Toista sen 
jälkeen kerrosta 1, kunnes jäljellä on 8 
silmukkaa. Katkaise lanka ja vedä se 
silmukoiden lävitse. 
 
Viimeistely 
 
Päättele langanpäät nurjalle. Upota sukat 
haaleaan veteen noin 15 minuutiksi ja hiero 
niitä varovasti, jolloin kirjoneulepinta 
tasoittuu. Purista sukista enin kosteus pois 
kiertämällä ne pyyhkeen sisään ja aseta 
sitten kuivumaan tasolle tai sukkablokkien 
päälle.    
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Lyhenteet 
 
s = silmukka 
o = neulo oikein 
n = neulo nurin 
2oy = neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen 

2ny = neulo kaksi silmukkaa nurin yhteen 
ssk = siirrä, siirrä, kavenna: Siirrä kaksi 
silmukkaa yksitellen vasemmalta puikolta 
oikealle kuin neuloisit ne oikein. Työnnä 
vasen puikko siirrettyjen silmukoiden sisään 
ja neulo ne yhteen takareunoistaan.

  
 
  

 
Kaavio A 
 
 
 

 
Kaavio B 
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Aalto-sukat vauvalle 
 
Aalto-sukat vauvakoossa neulotaan fingering-vahvuisesta sukkalangasta joko sukkapuikoilla tai 
pyöröpuikoilla aloittaen varresta alaspäin.  
 
Malli on suunniteltu langalle, jonka juoksevuus on n. 400-420 m / 100 grammaa. Villan lisäksi 
sukkalangassa on hyvä olla mukana esimerkiksi polyamidia, jotta sukka kestää käytössä. 
Sopivia lankoja ovat esimerkiksi Novita Venla, Filcolana Arwetta ja Opal 4 ply. Valitse puikot 
käsialasi mukaan siten, että saat neuleelle oikean tiheyden. Sopiva puikkokoko on yleensä 2-3 
mm välillä. 
 
Tiheys kirjoneuleessa: 18 s/5 cm, 20 krs/5 cm 
 
 
Kirjoneuleesta 
 
Valitse pääväriksi joko valkoinen tai musta 
ja vastaavasti kuvioväriksi musta tai 
valkoinen. Voit myös käyttää pohjavärinä 
kouluväriä, jolloin kuviot neulotaan 
valkoisella, tai neuloa sukat omissa 
lempiväreissäsi. Kannattaa kuitenkin valita 
toisistaan tarpeeksi poikkeavat sävyt – näin 
kuviot erottuvat pohjaväristä paremmin. 
 
Kuviossa on pitkiä langanjuoksuja, jotka 
täytyy sitoa työn nurjalla puolella, jotta 
kirjoneule ei kiristä eivätkä lankalenkit tartu 
varpaisiin kiinni. Sido yli neljän silmukan 
lankajuoksut esimerkiksi kiepauttamalla 
neulottava lanka lepäävän langan ali. Jotta 
langanjuoksun sitomiskohdat eivät näkyisi 
työn oikealla puolella, älä sido 
langanjuoksua saman silmukan kohdalla 
peräkkäisillä kerroksilla.   
 
Varsi 
 
Luo 48 s pohjavärillä ja jaa silmukat 
tasaisesti neljälle puikolle, 12 s kullekin 
puikolle. Neulo 2 o, 2 n -joustineuletta 2,5 
cm. Neulo 4 kerrosta oikein. Liitä kuvioväri 
mukaan työhön ja aloita kirjoneule kaavion 
C ensimmäiseltä riviltä silmukasta 1. Kaavio 
toistuu samanlaisena kaksi kertaa joka 
kerroksella. Neulo kaikki kaavion kerrokset. 
Katkaise kuvioväri ja neulo vielä 4 kerrosta 

oikein päävärillä. Neulo 2 o, 2 n -
joustineuletta 2 cm. 
 
Kantapää 
 
Kantalappu  
 
Aloita kantalappu neulomalla I puikon 
silmukat IV puikolle niin, että puikolla on nyt 
24 silmukkaa. Jätä muut silmukat 
odottamaan ja käännä työ. Kantalappu 
neulotaan vahvennetulla neuleella. 
 

● Kerros 1 (nurja puoli): nosta 1. s 
neulomatta ja neulo loput silmukat 
nurin.  

● Kerros 2 (oikea puoli): *nosta 1 s 
neulomatta, neulo 1 o*, toista *-* 
vielä 12 kertaa.  

 
Toista näitä kahta kerrosta yhteensä 12  
kertaa eli 24 kerrosta. Neulo vielä nurjan 
puolen kerros ja käännä työ.  
 
Kantalapun kavennukset 
 
Kantalapun kavennuksien hahmottamista 
helpottaa, jos jaat kantalapun silmukat 
mielessäsi kolmeen ryhmään (tai vaikkapa 
kolmelle puikolle) siten, että oikealla on 8 s, 
keskellä 8 s ja vasemmalla 8 s. Jokaisella 
oikean puolen kerroksella vasemmasta 
ryhmästä vähenee yksi silmukka, ja jokaisella 
nurjan puolen kerroksella oikeasta ryhmästä. 
Keskiryhmän silmukkamäärä pysyy samana.  
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● 1. oikean puolen kerros: neulo 

vahvennettua neuletta, kunnes jäljellä 
on 9 s, ssk. Käännä työ. 

● 1. nurjan puolen kerros; nosta 1. s 
neulomatta, neulo nurin, kunnes 
jäljellä on 9 s, 2ny. Käännä työ.  
 

● 2. oikean puolen kerros: neulo 
vahvennettua neuletta, kunnes jäljellä 
on 8 s, ssk. Käännä työ. 

● 2.  nurjan puolen kerros: nosta 1. s 
neulomatta, neulo nurin, kunnes 
jäljellä on 8 s, 2ny. Käännä työ. ‘ 

 
Jatka samalla tavalla, kunnes sivusilmukat 
loppuvat. Neulo vielä oikean puolen kerros 
loppuun, ja jaa silmukat tasan kahdelle 
puikolle. 
 
Silmukoiden poimiminen 
 
Poimi kantalapun reunasta 12 s + 1 s 
puikkojen välistä, jotta sinne ei tule reikää. 
Neulo poimitut silmukat kiertäen 
(takareunasta) oikein I puikolle. Neulo 
odottamassa olleiden puikkojen II ja III 
silmukat oikein. Poimi kantalapun reunasta 12 
s + 1 s puikkojen välistä. Neulo silmukat 
kiertäen ja lopuksi vielä IV puikon silmukat 
oikein. Nyt sinulla on yhteensä 58 s.  
 
Kiilakavennukset 
 
Kiilakavennukset ja jalkaterä neulotaan 
sileällä neuleella. Neulo I puikon lopussa 
2oy  ja tee IV puikon alussa ssk. *Neulo 1 
kerros oikein. Neulo I puikon lopussa 2oy  ja 
tee IV puikon alussa ssk.* Toista *-* 4 
kertaa, kunnes jokaisella puikolla on 12 s. 

 
Jalkaterä 
 
Neulo oikeaa, kunnes pikkuvarvas peittyy.  
 
Kärjen kavennukset 
 
Kärkeen tehdään nauhakavennus.  *Neulo 
oikein, kunnes puikolla I  on jäljellä 3 s. 
Neulo 2oy ja 1 o. Neulo II puikon alussa 1 o 
ja ssk. Neulo oikein, kunnes puikolla III on 
jäljellä 3 s. Neulo 2oy ja 1 o. Neulo puikon 
IV alussa 1 o ja ssk. Neulo puikon IV loput 
silmukat oikein.* Toista *-* kunnes jäljellä on 
8 s. Katkaise lanka ja vedä se silmukoiden 
lävitse. 
 
Viimeistely 
 
Päättele langanpäät nurjalle. Upota sukat 
haaleaan veteen noin 15 minuutiksi ja hiero 
niitä varovasti, jolloin kirjoneulepinta 
tasoittuu. Purista sukista enin kosteus pois 
kiertämällä ne pyyhkeen sisään ja aseta 
sitten tasolle kuivumaan.    
 
Lyhenteet 
 
s = silmukka 
o = neulo oikein 
n = neulo nurin 
2oy = neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen 
2ny = neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen 
ssk = siirrä, siirrä, kavenna: Siirrä kaksi 
silmukkaa yksitellen vasemmalta puikolta 
oikealle kuin neuloisit ne oikein. Työnnä 
vasen puikko siirrettyjen silmukoiden sisään 
ja neulo ne yhteen takareunoistaan.
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Kaavio C 


