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Espoolaiset Marttayhdistykset järjestivät Espoo kaupunkina  
50 vuotta -juhlavuoden kunniaksi Marttojen Espoo-villasukka  
-mallin suunnittelukilpailun vuonna 2022. Tämä malli on yksi 
kolmesta voittajamallista.  

 
  

 

VILLASUKKA Espoon värejä 
 
 

 
Sukan suunnittelija: Sisko Salmi, Matinkylän Martat 

 
Kaunis perussukka, joka sopii kaikille, ja jonka neulominen onnistuu aloittelevaltakin neulojalta. 
Suunnittelijan inspiraatio: raidoissa kuvastuvat Espoon värit, vaaleansininen taivas, tummansininen 
meri, vaaleanvihreä rantaruohikko, tummanvihreä metsä, harmaat kadut ja rusehtavat talot. 
 

Lanka: paksuus 100 g = 200 m (esim. Novita 7 veljestä). 

Langan värit: vaaleanharmaa 
vaaleansininen - taivas 
tummansininen – meri 
vaaleanvihreä - rantaruohikko 
tummanvihreä – metsä 
vaaleanharmaa – kadut 
vaaleanruskea – talot 
Harmaata lankaa tarvitaan noin 100 g, muita värejä noin 30 g/väri. 

 
Puikot: 3 ½ 
 
Koko: 38 
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Varsi: 
Luo 56 silmukkaa vaaleanharmaalla ja jaa ne puikoille 14 silmukkaa jokaiselle puikolle. 
Neulo 9 kerrosta joustinneuletta 2 oikein, 2 nurin. Seuraavat kerrokset sileää oikeaa. 
Vaihda lanka ja neulo 11 kerrosta vaaleansinisellä. 
Vaihda lanka ja neulo 11 kerrosta tummansinisellä. 
Vaihda lanka ja neulo 11 kerrosta vaaleanvihreällä. 
3. kerroksen alusta neulo 2 silmukkaa ja sitten neulo 2 silmukkaa yhteen, 4. puikolla neulo 11 
silmukkaa ja neulo 2 silmukkaa yhteen.  
Vaihda lanka ja neulo 11 kerrosta tummanvihreällä. 
Tee kavennukset samoin kuin edellä eli 3. kerroksen alusta neulo 2 silmukkaa ja sitten neulo 2 
silmukkaa yhteen.  4. puikolla neulo 10 silmukkaa ja neulo 2 silmukkaa yhteen.  
Vaihda lanka ja neulo 11 kerrosta harmaalla, kavennukset kuten edellä, eli 3. kerroksen ensimmäisellä 
ja viimeisellä puikolla. 
Vaihda lanka ja neulo 11 kerrosta vaaleanruskealla.  11. kerroksen kolmannen puikon jälkeen vaihda 
lanka harmaaksi ja neulo kantapää harmaalla langalla. 

 
Kantapää: 
Puikoilla on 50 silmukkaa.  Jaa silmukat puikoille 12, 13, 12 ja 13.  Aloita kantapää puikoilla 1 ja 4 
(kerroksen 1. ja viimeinen puikko). 
Neulo puikon 1 silmukat puikolle 4 (yht. 25 silmukkaa). Jätä muut silmukat odottamaan. 
Kantapää neulotaan vahvistettua neuletta. Käännä työ ja neulo silmukat nurin. Käännä työ. 
1.krs. (oikea puoli): Neulo 2 silmukkaa oikein, *nosta 1 silmukka neulomatta, neulo 1 oikein*, toista *-
* kunnes jäljellä on 1 silmukka. Neulo se oikein. Käännä työ. 
2.krs. (nurja puoli): Neulo silmukat nurin. Käännä työ. 
Toista näitä kahta kerrosta, kunnes kantalapun korkeus on 26 krs. 
 
Aloita kantapohjan kavennukset. Neulo yksi oikean puolen kerros kuten edellä. 
1. krs (np): Neulo nurin, kunnes jäljellä on 9 silmukkaa. Neulo 2 nurin yhteen ja käännä työ.  
2.krs.(op): Neulo vahvistettua neuletta, kunnes jäljellä on 9 s. Tee ylivetokavennus ja käännä työ. 
Jatka kavennuksia samalla tavalla, kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu. Kantapäässä on jäljellä 9 
silmukkaa. Jaa ne kahdelle puikolle siten, että oikeanpuoleisella puikolla on 5 ja vasemmanpuoleisella 
puikolla 4 silmukkaa. 
 
Poimi kantapään reunasta 13 silmukkaa ja neulo ne kiertäen oikein, neulo puikoilla 2 ja 3 
odottamassa olleet 25 silmukkaa oikein. Poimi kantapään toisesta reunasta myös 13 silmukkaa, neulo 
ne kiertäen oikein ja neulo samalle puikolle kantapään jäljellä olevat 4 silmukkaa.  Neulo yksi kerros 
oikein ja toisella kerroksella aloita kavennukset: 
Neulo 1. puikon viimeinen ja toisen puikon ensimmäinen silmukka oikein yhteen, neulo kolmannen 
puikon loppuun ja tee puikon viimeisellä silmukalla ylivetokavennus viimeisen puikon ensimmäisen 
silmukan kanssa.  
Jatka kavennuksia, kunnes puikoilla on 12 silmukkaa (yhteensä 48 s).  
Aloita raitojen neulominen kuten varressa. 

 
Kärkikavennus: 
Kun terän pituus on 20 cm tai pikkuvarvas peittyy, aloita kavennukset. Kavenna jokaisen puikon alussa 
ja keskellä kaksi silmukkaa oikein yhteen. Neulo 4 kerrosta oikein ja toista kavennukset.  Neulo väliin 3 
kerrosta ja toista kavennukset.  Neulo 2 kerrosta ja toista kavennukset, neulo yksi kerros ja kavenna 
vielä. Loput silmukat voi kaventaa ilman välikerroksia.  Kun silmukoita on neljä, katkaise lanka, vedä se 
silmukoiden läpi ja sulje sukan kärki kiristämällä lankaa.    
 
Neulo toinen sukka. Päättele langanpäät. Höyrytä valmiit sukat kevyesti. 


