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Neuleohje: BoKlok-sukat 
Löydät tästä kaksi ohjetta. Ensimmäisessä versiossa neulonta aloitetaan varpaiden kärjestä. 
Toinen versio on hieman helpompi, jossa neulonta aloitetaan varresta ja kantapää on 
perinteisempi. Helpommassa versiossa kuvio tulee ainoastaan villasukan varteen. 
 

Versio 1 (haastavampi) 
KOKO: 28 (38–39) 42–43  
LANKA: Novita Seitsemän Veljestä 100 g 
011 valkoinen  
268 auringonkukka tai 288 tähkä 
014 jää  
 
PUIKOT: 3,5 sukkapuikot tai käsialan mukaan  
NEULETIHEYS: 24 s kirjoneuletta = 10 cm  
MALLINEULEET:  
Joustinneule suljettuna neuleena:  
neulo *2 s oikein, 2 s nurin*, toista *–*.  
– Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki kerrokset oikein.  
– Kirjoneule suljettuna neuleena: neulo sileää neuletta ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Sukka neulotaan kärjestä lähtien.  
 
ALOITUS: 
KÄRKI: Luo jään värisellä langalla 7 (9) 12 s. Neulo ensimmäinen kerros nurin ja toinen oikein. Nosta sitten neulomalla 7 (9) 
12 s luotujen silmukoiden reunasta. Työssä on 14 (18) 24 s. Jaa silmukat neljälle puikolle, 3, 4, 3, 4 (4, 5, 4, 5) 6 s puikolla. 
Aseta silmukkamerkit molempiin sivuihin. Aloita lisäykset sukan sivuissa: silmukkamerkki - neulo 1 o - lisää 1 s - neulo 5 (7) 10 
o, lisää 1 s, 1 o, silmukkamerkki.  
Tee lisäys nostamalla silmukoiden välinen pohjukka puikolle ja neulo se kiertäen (= takareunasta). Joka lisäyskerroksella 
tulee 4 s lisää.  
 
Tee lisäykset JOKA TOINEN KRS samaan tapaan, tekemällä lisäys aina yhden silmukan päässä silmukkamerkistä. Lisäysten 
väliin jää aina kaksi silmukkaa ja keskisilmukoiden määrä kasvaa.  
 
JALKATERÄ: Kun työssä on 42 s = 10, 11, 10, 11 s puikolla (54 s = 13, 14, 13, 14 s puikolla) 60 s = 15 s puikolla, neulo kerroksen 
alusta kärjen värillä sileää neuletta kolme puikkoa. Aloita neljännen puikon alusta kirjoneule kaaviosta A, 3 s:n mallikerta 
toistuu kerroksella x 14 (18) 20 ja kerroksen aloitus siirtyy sukan pohjaan. Neulo kaaviosta A kerrokset 1-6. Jatka 
kirjoneuletta kaaviosta B ja toista kerroksia 1-12 kunnes sukan pituus varpaista on noin 14 (18,5) 21,5 cm.  
 
JÄLKIKÄTEEN TEHTÄVÄN KANTAPÄÄN MERKITSEMINEN: Neulo IV ja I puikkojen silmukat 10 + 11 (13 + 14) 15 + 15 
kontrastivärisellä merkkilangalla. Katkaise merkkilanka. Neulo IV ja I puikkojen merkkilangan silmukat uudelleen kaavion 
kirjoneuleen mukaisesti. Jatka kirjoneuletta kaavion B mukaisesti, kunnes olet neulonut viimeksi kerroksen 12 eli kaavion 
loppuun.  
 
VARSI: Neulo kirjoneule kaaviosta C 1 tai C2 kerrokset 1-14.  
Koossa 28: Neulo vielä 1 krs sileää neuletta keltaisella langalla ja kavenna 2 s tasaisesti = työssä on 40 s. Jatka 
joustinneuletta keltaisella langalla 2 krs. Neulo valkoisella langalla joustinneuletta 2 krs. Neulo keltaisella langalla 
joustinneuletta 2 krs. Päättele silmukat joustavasti keltaisella.  
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Koossa (38–39) ja 42–43: Jatka kirjoneuletta kaaviosta D kerrokset 1–12. Kerroksella 13 tee lisäys kerroksen alussa ja lopussa. 
(Koossa 38–39: Neulo kaaviosta D kerrokset 14–21.)  
 
Koossa 42–43: Neulo kaaviosta D kerrokset 14-20. Kerroksella 21 kavenna työstä kaksi silmukkaa = 60 s.  
 
Molemmat aikuisten koot: Jatka keltaisella langalla joustinneuletta 2 krs. Neulo valkoisella langalla joustinneuletta 2 krs. 
Neulo keltaisella langalla joustinneuletta 2 krs. Päättele silmukat joustavasti keltaisella.  
 
JÄLKIKÄTEEN TEHTY KANTAPÄÄ: poista merkkilanka varovasti ja poimi jään värisellä langalla 21 (27) 30 s aukon ylä- ja 
alareunasta, sekä aukon molemmista reunoista 2 lisäsilmukkaa = 46 (58) 64 s. Aseta silmukkamerkit molempiin reunoihin, 
lisättyjen silmukoiden väliin. Jaa silmukat neljälle puikolle, 11, 12, 11, 12 s (14, 15, 14, 15 s) 16 s/ puikko. Kerroksen 
vaihtumiskohta tulee sivuun, silmukkamerkin kohdalle (ei ole väliä, kumpaan sivuun). Neulo kerros sileää suljettua neuletta 
jään värisellä langalla. Aloita kantapään kavennukset: neulo I ja III puikon alussa 1 o ja 2 s takareunasta oikein yhteen ja II ja 
IV puikon lopussa 2 o yhteen, 1 o. Tee kavennukset kuten edellä joka 2. krs vielä x 3 (4) 4 ja sitten joka kerros x 4 (6) 7 = 14 
(14) 16 s. Joka kavennuskerroksella vähenee 4 silmukkaa. Jaa loput silmukat tasaisesti kahdelle puikolle, niin että kantapään 
kummallakin puolella on 7 (7) 8 s. Silmukoi yhteen.  
 
VIIMEISTELY: Päättele langanpäät. Kastele neulos, levitä alustalle mittoihinsa ja anna kuivua. Höyrytä tarvittaessa liinan läpi 
varovasti. 
 
 

Versio 2 (helpompi) 
 
KOKO: 28 (38–39) 42–43  
LANKA: Novita Seitsemän Veljestä 100 g 
011 valkoinen  
268 auringonkukka tai 288 tähkä 
014 jää  
 
PUIKOT: 3,5 sukkapuikot tai käsialan mukaan  
NEULETIHEYS: 24 s kirjoneuletta = 10 cm  
MALLINEULEET: 
- Joustinneule suljettuna neuleena:  
neulo *2 s oikein, 2 s nurin*, toista *–*. 
- Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki kerrokset oikein.  
- Kirjoneule suljettuna neuleena: neulo sileää neuletta ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Sukka neulotaan ylhäältä alas. 
Käännä ruutupiirroksen kaavio ylösalaisin ja aloita kirjoneule D-kaaviosta.  
 
ALOITUS:  
VARSI: Luo keltaisella langalla 40 (56) 60 s. Jaa silmukat tasaisesti neljälle puikolle, 10 (14) 15 s/ puikko. Kerroksen 
vaihtumiskohta on I ja IV puikon välissä.  
 
Neulo keltaisella langalla joustinneuletta 2 krs. Neulo valkoisella langalla joustinneuletta 2 krs. Neulo keltaisella langalla 
joustinneuletta 2 krs.  
 
Koossa 28: neulo kerros sileää neuletta keltaisella langalla, ja lisää samalla tasaisesti 2 s = työssä on 42 s. Aloita kirjoneule 
kaaviosta C1 tai C2. Neulo kerrokset 1–14.  
 
(Koossa 38–39: Aloita kirjoneule kaaviosta D. Neulo kerrokset 1-8. Kerroksella 9 kavenna kerroksen alussa ja lopussa 1 s = 
työssä on 54 s. Jatka kerrokset 10–21 kirjoneuletta. Neulo kirjoneule kaaviosta C1 tai C2, kerrokset 1–14.)  
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Koossa 42–43: Aloita kirjoneule kaaviosta D. Lisää ensimmäisellä kerroksella 2 s = työssä on 62 s. Neulo kerrokset 2 - 8. 
Kerroksella 9 kavenna kerroksen alussa ja lopussa 1 s = työssä on 60 s. Jatka kerrokset 10–21 kirjoneuletta. Neulo kirjoneule 
kaaviosta C1 tai C2, kerrokset 1–14.  
 
Neulo vielä kaaviosta B kerrokset 1–6. Neulo 1 krs sileää jään värisellä langalla. Kavenna samalla työstä tasaisesti 2 (2) 4 s, 
työssä on 40 (52) 56 s. Tasaa silmukat puikoille, 10 (13) 14/ puikko (säilytä krs:n aloitus samassa kohdassa kuin aikaisemmin). 
Jatka sukka loppuun jään värisellä langalla.  
 
Aloita kantalappu neulomalla I puikon s:t oikein IV puikolle = 20 (26) 28 s. Jätä muut s:t odottamaan.  
 
Käännä työ ja neulo vahvennettua neuletta:  
1. krs: (työn nurja puoli) nosta 1. s neulomatta, lanka jää työn nurjalle puolelle ja neulo muut s:t nurin. Käännä työ.  
2. krs: (työn oikea puoli) *nosta 1 s neulomatta, lanka jää nurjalle puolelle, neulo 1 s oikein*, toista *-* kerros loppuun. 
Käännä työ. Toista kerrokset 1-2 yhteensä 10 (12) 13 kertaa = 20 (24) 26 krs.  
 
Neulo vielä nurjan puolen kerros ja aloita kantapohjan kavennukset: jatka samaa vahvennettua neuletta kuin aiemmin. 
Neulo kantalapussa oikean puolen kerrosta, kunnes jäljellä on 7 (9) 10 s. Tee ylivetokavennus (nosta 1 s oikein neulomatta, 
neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) ja käännä työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo 6 (8) 8 s nurin ja neulo 2 
seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo kunnes on jäljellä 6 (8) 9 s, tee ylivetokavennus. Jatka 
edelleen samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmässä on edelleen 8 (10) 10 s. Kun 
sivusilmukat loppuvat, jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle, 4 (5) 5 s kummallekin. Neulo oikeanpuoleiset 4 (5) 5 s oikein. 
Kerroksen vaihtumiskohta on nyt tässä.  
 
Poimi vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta reunasta 10 (12) 13 s + 1 s kantalapun ja II puikon välistä. Neulo kantalapun 
4 (5) 5 s oikein ja neulo poimitut s:t kiertäen eli takareunasta oikein. Neulo II ja III puikon s:t oikein. Poimi kantalapun 
oikeasta reunasta 10 (12) 13 s + 1 s III puikon ja kantalapun välistä sillä puikolla, jolla on 4 (5) 5 s, neulo poimitut s:t kiertäen 
oikein ja kantalapun 4 (5) 5 s oikein.  
 
Jatka näillä 50 (62) 66 s:lla sileää neuletta ja aloita kiilakavennukset: neulo I puikon lopussa 2 viimeistä s:aa oikein yhteen ja 
tee IV puikon alussa ylivetokavennus. Toista kavennukset joka 2. krs, kunnes työssä on 40 (52) 56 s. Tasaa silmukat puikoille, 
10 (13) 14 s kullekin.  
 
Neulo sileää neuletta, kunnes jalkapohjan pituus kantapään takaa mitattuna on noin 14 (20) 22 cm.  
 
Aloita kärkikavennukset nauhakavennuksina: neulo jään värisellä langalla I ja III puikon lopussa 2 s oikein yhteen, 1 s oikein 
ja neulo II sekä IV puikon alussa 1 s oikein ja tee ylivetokavennus. Tee kavennukset kuten edellä joka 2. krs, kunnes työssä 
on yhteensä 16 (20) 24 s. Tee sen jälkeen kavennukset joka kerroksella. Kun työssä on jäljellä 8 s, katkaise lanka, vedä se 
silmukoiden läpi ja päättele hyvin.  
 
VIIMEISTELY: Päättele langanpäät. Kastele neulos, levitä alustalle mittoihinsa ja anna kuivua. Höyrytä tarvittaessa liinan läpi 
varovasti. 
 
 
Huom. BoKlok-sukkien ohjeen omistaa BoKlok, joten malli on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön. 
Ethän tee mallista sukkia kaupalliseen käyttöön.  
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