
Sydämelliset sukat 

 
 

  

Malliin sopii parhaiten ohut sukkalanka joka ei muodosta selvää kuviointia, myös yksiväriset 
näyttävät hyvältä. Kokeile  Regiaa, opalia, yms. 

Koko: siro 38 
 

Puikot 2mm tai 2.5.mm 

Neuletiheys 20 s ja 36 krs sileää neuletta puikoilla 2,5 

Pitsineule on 18 s leveä. 



 

 

VARSI: 
Luo 56 s, neulo * 2o 2n * toista *-*  4 krs.  



 
Aloita sydänpitsin neulominen, jaa silmukat seuraavasti: 
Ensimmäisellä puikolla on 15 s, toisella  puikolla on 12 s (alkaen 2n), kolmannella 14 s, viimeisellä 
puikolla on 15 s. 
Neulo 1.puikolla joustinta, 
neulo toisella puikolla 2 n 2o ja aloita pitsineule kaavion oikeasta reunasta. 
Jatka kolmannella puikolla pitsineuletta, neulo lopuksi 2 o 2n. 
Neulo neljännellä puikolla 2o2n joustinta. 

Neulo vartta kunnes pitsisydämiä on kolme ja puoli (tai jos haluat pidemmät sukat niin mikä minä 
olen sinua estämään), aloita kantalappu jättämällä toisen ja kolmannen puikon silmukat odottamaan. 
Laita ensimmäisen ja neljännen puikon silmukat samalle puikolle (yhteensä 30 silmukkaa). 

KANTALAPPU: 
Vahvistettu neule : 
Oikea puoli: *Nosta 1o neulomatta, neulo 1o* kantalapun loppuun asti. 
Nurja puoli: nosta 1 neulomatta, neulo loput nurin 

 Neulo vahvennettua nosta 1o, neulo 1o neuletta kantalapussa kunnes 
kantalapun korkeus on  28 krs.   

Tee kantalapun kavennukset. Keskelle jää kymmenen silmukkaa, kumpaankin reunaan 9 s. Kavenna 
nämä sivusilmukat pois.  

Poimi kantalapun reunasta 15 silmukkaa tai kokeile silmukoiden neulomista kantalapun reunasta 
neulonta a&o:n ohjeen mukaan. 

KIILAKAVENNUKSET: 

 Jatka jalkapohjan alla sileää neuletta. Tee kiilakavennukset 1. puikon lopussa neulomalla 2 o 
yhteen  ja 4. puikon alussa neulomalla 2o takareunoistaan yhteen kunnes alapuolen puikoilla on taas 
15 s kullakin. Jatka sukan yläpuolen pitsineuletta kaavion mukaan. 

KÄRKIKAVENNUKSET 

Aloita kärkikavennukset viimeisen sydänkuvion puolivälissä, kun teräosa ulottuu n. pikkuvarpaan 
tyveen. Kavenna ensin 1. puikon lopussa kaksi oikein takareunoistaan yhteen ja 2. puikon alussa 2 
nurin yhteen, 3. puikon lopussa 2 nurin yhteen ja neljännen puikon alussa 2 oikein yhteen. Tee 
kavennukset ensin joka kolmas kerros kaksi kertaa. 



  

Kavennettuasi sukan yläpuolella reunimmaiset nurjat silmukat pois, siirry kaventamaan oikeiden 
silmukoiden vierestä nurjia silmukoita neuloen aina 2 n yhteen, näin sukan yläpuolen kuvio kapenee 
nätisti. Sukan alapuolella jatka kaventamista ensimmäisen ja neljännen puikon reunassa kuten 
edellä. 

 SYDÄMEN LOPETUS 



  

 

PÄÄTTELY: 

Kun puikoilla on yhteensä 16 s, siirrä ne kahdelle puikolle, yläpuolen silmukat omalle ja alapuolen 
silmukat omalleen. Katkaise lanka noin metrin pituiseksi, käännä sukka nurja puoli päällepäin. 
Päättele loput silmukat kolmen puikon päättelyllä (ks. Ullan artikkeli) 

Kysymyksiä,kommentteja? Sähköpostiosoite löytyy blogin yläkulmasta. 

 


