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TONTTUSUKAT 
 
Malli Marjo Vainio/Taito Etelä-Suomi ry 
Lanka OLLI -villasukkalanka (75 % villaa, 25 % 
polyamidia) 
Värit Oman valinnan mukaan, esimerkiksi 

harmaan sävyt 1441, 4588, 2264, punainen 
4267 ja valkoinen 208 

Puikot 3-4 tai oman käsialan mukaan 
Neuletiheys 10 cm = 21 silmukkaa ja 27 kerrosta 
Koot 32/34, 35/37, 38/40 ja 41/43 
 
Neulo sukat haluamillasi väreillä, raidoilla ja 
raitarytmeillä. Neulo sukista keskenään samanlaiset tai 
leikittele kuvioilla. Viimeistele sukat silmukoimalla 
tontun nenä, silmät ja muut haluamasi yksityiskohdat. 
 
Resori: Luo 52-52-56-64 neljälle sukkapuikoille ja neulo 2 oikein, 2 nurin joustinta 3-4 cm. 
 
Varsi: Jatka sileää neuletta varren pituuden verran, 2-10 cm haluamasi sukan mallin ja varren 
pituuden mukaan. Lisää sukan sivuilla, puikoilla 1 ja 2 yhteensä 2-4 silmukkaa ennen kantapään 
kohtaa, katso piirroskuvaa. Neulo haluamasi mittainen varsi. 
Vinkit: 

- Saat resoriin selkeärajaiset raidat kun neulot uudella raitavärillä aina ensimmäisen kerroksen 
kaikki silmukat oikein ja jatkat sitten 2 o 2 n joustinta. 

- Saat suoran ja selkeän raidoituksen ilman kerroksen alkuun tulevaa pykälää nostamalla 
uudella raitavärillä neulottaessa, sen toisella kerroksella ensimmäisen kerroksen 
ensimmäisen silmukan ja sen alla olevan edellisen värisen silmukan puikolle ja neulot ne 
yhteen. 

- Saat sukan kantapään kohdalle väljyyttä kun neulot lisäykset varren sivuille. Neulo lisäyksen 
sileän neuleen kohdalle. Neulo lisäys: ota lanka puikolle ja neulo se seuraavalla kerroksella 
kiertäen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taito Etelä-Suomi ry                                                               
www.taitoetelasuomi.fi 

 

 
 
Kantapään kohta: Älä katkaise lankaa tai lankoja, jos neulot raidallista sukkaa. Neulo puikkojen 1 
ja 2 silmukat poikkeavan värisellä langalla. Jatka vartta neulomallasi langalla. Neulo apulangalla 
neulotut silmukat uudelleen ja jatka sileää neuletta, kantapää jää siis työn tässä vaiheessa tekemättä. 
 
Terä: Jatka sileää neuletta sukkien teräosassa, neulo 1 cm ja kavenna kantapään reunasta 
kummaltakin puolelta silmukat ennen kantapään kohtaa tekemiesi lisäysten mukaan, katso 
piirroskuvaa. Neulo terän suoraa osuutta, sovita sukkaa työn edetessä ja tee tarvittaessa 
kavennuksia jalkateräsi muodon mukaan. Neulo sukan teräosaa, kunnes sukka ulottuu pikkuvarpan 
yli. 
 
Seuraava joulukalenterin luukku avautuu 11.12., neulomme silloin kärkikavennukset. Voit neuloa 
molemmat sukat odottamaan tätä työvaihetta. 
 
18.12. neulomme sukkiin kantapäät ja 24.12. viimeistelemme ja paketoimme sukat pukinkonttiin. 


