
WERDER BREMEN -SUKAT
Koko: 46–47 Lanka:  Step Classic Austermann. Tai mikä tahansa fingering-vahvuinen lanka 

(joissa langanjuoksevuus n. 100g=420m, esim. Opal, Arwetta, Regia)  Puikot: 2mm 



VARSI 
Huom: ohjeen laatijan käsiala on melko tiukka, joten säädä silmukkamäärä omalle 
käsialallesi sopivaksi!

Luo 100 s valkoisella. Neulo 1 OTR, 1n -joustinneuletta 10 kerrosta (krs). OTR= oikein 
takareunasta. Neulo valkoisella vielä 1 krs oikeaa. Ota työhön vihreä lanka, neulo sillä 
5 krs oikeaa. 

Luo tikapuusilmukat: 
1. krs: neulo vihreällä 4s oikein, LK (langankierto). Toista tätä koko krs.
2. krs: neulo vihreällä 4s oikein, nosta lanka työn eteen ja neulo langankierto valkoisella 
langalla takareunasta nurin. Toista tätä koko krs. 

Neulo kaaviot. Toiseen sukkaan tulee WB-logo eteen ja nro 12 taakse, toisessa sukassa 
WB taakse ja nro 12 eteen.

Päätä tikapuusilmukat (katkaise valkoinen lanka, sitä ei tarvita enää): 
1.krs: Nosta 4 vihreää silmukkaa neulomatta, neulo tikapuusilmukka vihreällä nurin.
2.krs: Neulo 3s oikein ja neulo 2s oikein yhteen. Toista koko krs. 
Neulo vihreällä vielä 5 krs. 

KANTAPÄÄ
Neulo 1. puikon silmukat 4.puikolle (yht. 50s). Neulo 60 krs vahvistettua neulosta 
(oikealla puolella: nosta 1s neulomatta, neulo 1 oikein / nurjalla: nosta 1, neulo loput 
nurin). Neulo nurjalla nurjaa 1 krs. Kavennukset (14-22-14): Nosta 1 neulomatta, neulo 
35s, ylivetokavennus, käännä työ. Nosta 1 neulomatta,  neulo 19s nurin, neulo 2 nurin 
yhteen. Käännä työ ja jatka siten, että keskellä pysyy 22 silmukkaa ja reunoilta vähenee 
1s/krs. Kun sivusilmukat kavennettu, jäljellä 22s, jaa ne 2 puikolle (11/puikko). Neulo 
11s oikein (4.puikko). Olet nyt kantapään keskellä. 

JALKATERÄ
Loppusukat neulotaan oikeilla silmukoilla. 1-puikolla: Neulo 11s, nosta ja neulo (takareunasta 
oikein) kantapään sivusta 30s. Neulo etupuolen puikkojen silmukat. 4.puikolla: nosta ja 
neulo (takareunasta oikein) kantapään sivusta 30s ja kantapään 11s. 
Kiilakavennukset joka 3. krs : 1. puikon lopussa 2 oikein yhteen ja 4. puikon alussa SSK (nosta 
2 s neulomatta oikealle puikolle kuin olisit neulomassa niitä oikein eli etureunasta, nosta 
takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunasta oikein yhteen, seuraavalla 
kerroksella neulo ko. silmukka takareunasta oikein). Jatka kiilakavennuksia, kunnes taka-
puikoilla 27+27s. 



KÄRKI
Kun pituutta tarpeeksi (näissä sukissa 23cm), vaihda valkoiseen lankaan ja neulo sillä ensin 1 krs. 
Tee kärkikavennukset 6 kertaa joka toisella kerroksella ja sitten joka kerroksella: 
1. ja 3. puikkojen lopussa 2 oikein yhteen, 1 oikein.
2. ja 4.puikkojen alussa 1 oikein, SSK.
Kun jäljellä 8-10s, päättele.  




