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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 HEVOSENKENKÄ  

                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sukan suunnittelija: Anneli Jokisalo, Kiloiset Martat 
 
Kaunis kuvioneulontasukka, joka sopii kaikille ja on helppo malli neuloa. Suunnittelijan inspiraatio: 
Espoosta tulee mieleeni kaupungin vaakuna, hevosenkenkä. Juhlavuoden vuosiluku 50 on silmikoitu 
sukan päälle ja sen voi jättää poiskin. Tämä neulontaohje on tehty ilman vuosiluvun silmikointia. 
 

Lanka: 150 g sinistä, 100 g keltaista, paksuus 100 g = 200 m (esim. Novita 7 veljestä) 

Puikot: 3 ½ 

Kengän koko: 42 

Varsi: 
Luo 52 s ja jaa ne neljälle puikolle. Neulo sinisellä 2o (oikein), 2n (nurin) -joustinneuletta 14 kerrosta. 
Neulo sitten 5 kerrosta oikeaa. 
 
Aloita kirjoneule kaavion mukaan. Mallikerta toistuu jokaisella puikolla eli kerroksella yhteensä neljä 
kertaa. Huom! Aloita neulominen kaavion yläreunasta, jotta kuvio tulee sukan varteen oikein päin. 
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Kaavio (kuviossa on 15 kerrosta): 

 

x = keltainen, valkoinen ruutu = sininen 

Kuvion jälkeen neulo sinisellä 5 krs ja sen jälkeen 2 o, 2 n -joustinneuletta 14 kerrosta.   

Kantapää: 
Aloita kantalappu neulomalla 1. puikon silmukat joustinneuleena 4. puikolle (=26 s).  Jätä 2. ja 3. 

puikon silmukat odottamaan. Ota työhön keltainen 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 13 kertaa (=26 krs).  

Neulo vielä nurjan puolen kerros ja 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 8 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 10 silmukkaa.  Jaa silmukat 

kahdelle puikolle 5 s/puikko. Neulo oikeanpuoleisen puikon silmukat oikein. Tämä kohta on 

kerroksen vaihtumiskohta ja puikkojen numerointi alkaa tästä kohdasta.  

Poimi sitten kantalapun vasemmasta reunasta 13 s ja 1 s kantalapun ja 2 puikon välistä. Neulo 

kantalapun 5 s oikein ja poimitut 14 s kiertäen oikein. Neulo 2. ja 3. puikon silmukat oikein. Poimi 

vapaalle puikolle kantalapun oikeasta reunasta 1 s kolmannen puikon ja kantalapun välistä ja 13 s 

kantalapun oikeasta reunasta. Siirrä 4. puikon 5 silmukkaa poimittujen silmukoiden perään samalle 

puikolle. Neulo poimitut silmukat kiertäen oikein ja kantalapun 5 s oikein. Vaihda työhön sininen 

lanka. Jatka oikeaa ja aloita kiilakavennukset: Neulo 1 puikon lopussa 2 s oikein yhteen ja tee 4. 

puikon alussa ylivetokavennus. Neulo yksi välikerros ja toista kavennuskerrokset, kunnes jokaisella 

puikolla on 13 s.  

Neulo oikeaa, kunnes työn pituus on 22 cm tai pikkuvarvas peittyy.  
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Kärkikavennus: 
Vaihda työhön keltainen lanka ja aloita kärkikavennukset. Neulo ensin jokaisen puikon lopussa 2 

silmukkaa oikein yhteen. Neulo yksi kerros oikeaa. 

Sädekavennus: Neulo jokaisen puikon keskellä ja lopussa 2 s oikein yhteen. Tee 4 välikerrosta ja 

toista kavennukset. Tee 3 välikerrosta.  Jokaisen kavennuskerroksen välissä vähenee välikerrosten 

määrä yhdellä. Jatka kavennuksia tähän tapaan, kunnes työssä on 8 s. Katkaise lanka ja vedä se 

loppujen silmukoiden läpi. Päättele langanpäät hyvin. 

 


