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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 Siruna 
 

 
Sukan suunnittelija: Sari Hjelm, Uuden Tuulen Martat 
 
Kaunis onteloneuletekniikalla toteutettu malli, joka sopii kaikille, ja on vaativampi neuloa. 
Suunnittelijan inspiraatio:  Suunnittelin monosukan, jossa ei todellakaan nilkkaa kylmää! Metro oli 
ensi-idea, johon oranssin lisäksi väreiksi valikoituivat valkoinen ja grafiitinharmaa. Metro on minulle 
tärkeä, ja luulen kyllä, että länsimetro on vaikuttanut monen muunkin espoolaisen elämään. Minulle 
Espoo on ollut kotikaupunki jo 30 vuotta, enkä täältä osaisi varmaan pois lähteäkään. Espoo on 
luontoa, kulttuuria, palveluita, kaikkea, mitä ihminen elämässään tarvitsee. 
 

Lanka: grafiitinharmaata 100 g, luonnonvalkoista 100 g, oranssia 100 g.  

Langan paksuus 100 g = 200 m (Esim. Novita 7 veljestä). 
 

Puikot: 3,5 ja 3. 

 

Kengän koko: 38 – 39. 

 

Mallineuleet: varsi onteloneuletta ruutupiirroksen mukaan sekä joustinneuletta *2o, 2n* 

puikoilla 1 ja 4.  Reikäneule varressa ja terässä puikoilla 2 ja 3. 
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Reikäneuleen ohje:   
1. krs: Neulo *2o, 2n*, toista *-* 
2. krs: Neulo *2 oikein yhteen, langankierto, 2n*, toista *-* 
3. krs: Neulo *2o, 2n*, toista *-* 
4. krs: Neulo *langankierto, 2 oikein yhteen, 2n*, toista *-* 
Toista 1.-4. kerroksia. 
 
Onteloneule on kaksinkertainen neulos, jossa oikea ja nurja puoli neulotaan samanaikaisesti. Jos 
tekniikka ei ole sinulle ennestään tuttu, ohje löytyy esimerkiksi täältä: 
http://www.ullaneule.net/0107/neuvot_onteloneule.html  
Luo oranssilla ja luonnonvalkoisella langalla (molemmat langat yhdessä) 56 kaksinkertaista silmukkaa 
puikoilla 3,5.  Aloita onteloneule.  Ensimmäisellä kerroksella oranssit silmukat neulotaan oikein ja 
luonnonvalkoiset nurin. Jaa silmukat neljälle puikolle, 14 silmukkaparia/puikko ja jatka suljettuna 
neuleena ruutupiirroksen mukaan (piirros on ohjeen lopussa).  Huomaa lukusuunta oikealta 
vasemmalle! 
 
Kun ontelo-osuus on valmis, käännä työ ympäri niin, että kuvio on ”negatiivi”. 
Neulo luonnonvalkoisella langalla ontelon silmukkaparin silmukat oikein yhteen.  Näin jokaisella 
puikolla on 14 luonnonvalkoista silmukkaa. 
Seuraavalla kerroksella aloita joustinneule *2o, 2n* ja kavenna samalla jokaisen puikon alussa ja 
keskellä yksi silmukka niin, että jokaiselle puikolle jää 12 silmukkaa. 
 
Vaaleat ja oranssit raidat: 
Jatka joustinneuletta 1. ja 4. puikoilla. Sen sijaan 2. ja 3. puikoilla neulo reikäneuletta: *2 oikein 
yhteen, langankierto, 2 n* ja seuraava kerros *2o, 2n*. 
Vaihda oranssiin lankaan ja neulo *langankierto, 2 oikein yhteen, 2n* 2 ja 3 puikoilla ja seuraavalla 
kerroksella *2o, 2n*. 
Vuorottele luonnonvalkoisia ja oransseja raitoja, kunnes niitä on yhteensä 21 kpl.  Viimeinen raita on 
luonnonvalkoinen. 
 

Kantapää: 
Kantapää neulotaan vahvistettua neuletta 1. ja 4. puikoilla oranssilla langalla.  
Aloita kantalappu neulomalla 1. puikon silmukat joustinneuleena 4. puikolle (=24 s).  Vaihda työhön 
puikot 3. Jätä muut silmukat odottamaan. Ota työhön oranssi lanka ja käännä työ. Aloita vahvistettu 
neule: 
1.krs (nurja puoli): Nosta ensimmäinen silmukka neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ.  
2.krs. (oikea puoli). * Nosta 1 s neulomatta, 1 s oikein*. Toista *-* kerros loppuun.  
Käännä työ ja toista kerrokset 1-2 yhteensä 12 kertaa (=24 krs). 
 
Aloita kantapohjan kavennukset oikean puolen kerroksella: jatka vahvistettua neuletta kuten 
aiemminkin. Neulo oikean puolen kerrosta, kunnes jäljellä on 9 s. Tee ylivetokavennus: nosta 1 s 
oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu silmukka neulotun yli. Käännä työ, nosta 1 s 
neulomatta, neulo 6 s nurin ja neulo 2 seuraavaa silmukkaa nurin yhteen. Käännä työ, nosta 1 s 
neulomatta ja neulo kunnes jäljellä on 8 silmukkaa. Tee ylivetokavennus. Jatka kavennuksia samalla 
tavalla, kunnes sivusilmukat loppuvat ja keskelle jää 8 silmukkaa.  Jaa silmukat kahdelle puikolle 4 
s/puikko. Neulo oikeanpuoleisen puikon silmukat oikein. Tämä kohta on kerroksen vaihtumiskohta ja 
puikkojen numerointi aloitetaan tästä kohdasta.  
 
Vaihda lanka puikolle grafiitinharmaaseen.  Poimi kantalapun vasemmasta reunasta 12 silmukkaa + 
yksi silmukka kantalapun ja 2. puikon välistä.  Neulo kantalapun 4 silmukkaa oikein ja poimitut 
silmukat kiertäen oikein.   Jatka reikäneulemallin mukaan puikoilla 2 ja 3.  Poimi vapaalle puikolle 

http://www.ullaneule.net/0107/neuvot_onteloneule.html
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kantalapun oikeasta reunasta 1 silmukka kolmannen puikon ja kantalapun välistä ja 12 silmukkaa 
kantalapun oikeasta reunasta. Siirrä 4. puikon 4 silmukkaa poimittujen silmukoiden perään samalle 
puikolle.  Neulo poimitut silmukat kiertäen oikein ja kantalapun 4 s oikein.  
Vaihda tässä vaiheessa takaisin puikot 3,5.  Jatka 1. ja 4. puikolla sileää oikeaa ja 2. ja 3. puikoilla 
reikäneuletta. 
 
Kiilakavennukset: neulo 1. puikon lopussa 2 viimeistä silmukkaa oikein yhteen ja tee 4 puikon alussa 
ylivetokavennus.  Toista kavennukset seuraavalla kerroksella.  Sen jälkeen neulo yksi välikerros ja 
kavennukset sen jälkeen.  Toista väli- ja kavennuskerroksia.   Kun 1. ja 4. puikolla on 13 silmukkaa 
molemmilla, neulo kaksi välikerrosta ja sen jälkeen yksi kavennuskerros. Työssä on jälleen 12 
silmukkaa puikoilla (yhteensä 48 silmukkaa). 
 
Kun terää on neulottu grafiitinharmaalla 6 cm, tee ensimmäiset terän raidat, 2 kerrosta 
luonnonvalkoisella ja 2 kerrosta oranssilla.  Jatka tämän jälkeen grafiitinharmaalla 6 cm ja toista 
raidat.  Terän pituus on nyt noin 18,5 cm. Neulo grafiitinharmaalla, kunnes terän pituus on 20 cm tai 
pikkuvarvas peittyy. 
 
Sukan kärkeen neulotaan sädekavennus. Neulo nyt kaikilla puikoilla oikeaa grafiitinharmaalla 
langalla. Neulo jokaisen puikon alussa ja keskellä 2 silmukkaa oikein yhteen (työssä 40 silmukkaa).  
Neulo 4 välikerrosta oikeaa.  Neulo kavennuskerros eli jokaisen puikon alussa ja keskellä 2 silmukkaa 
oikein yhteen.  Tämän jälkeen 3 välikerrosta.  Jatka samaan tapaan, välikerrokset kavennusten välillä 
vähenevät aina yhdellä.  Kun työssä on 8 silmukkaa, katkaise lanka ja vedä se jäljelle jääneiden 
silmukoiden läpi.  Päättele lopetuslanka hyvin, samoin kuin muutkin langanpäät. 
 
Neulo toinen sukka samoin. 
 
Höyrytä sukat kevyesti tai kylmäprässää (laita märän pyyheliinan väliin ja painon alle yöksi).  
Reikäkuvion voi parhaiten viimeistellä sukkablokilla, mutta ontelovarsi vaatii höyrytyksen tai 
kylmäprässin. 
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