
Kirjo VAMK-logo silmukoita jäljentäen ruutupiirroksen mukaan, 
kun sukat ovat valmiit

Novita 7 Veljestä -777 krookus 
Novita 7 Veljestä  
Novita Nalle -010 luonnonvalkoinen

oikea silmukka
nurjasilmukka

nosta 1 silmukka apupuikolle, neulo seuraava silmukka 1 oikein ja nosta apupuikolla oleva silmukka ja neulo oikein

Novita Muumitalo-583 Pikku Myy
Novita Nalle-539 atsalea

Vasemman
sukan
mallikerta

VAMK-Symppis-sukat



VAMK-Symppis-sukat
Koko: 38-39
Tarvitset: Esim. Novitan nallea ja 7-veljeslankaa 
VAMKin väreissä sekä valkoista pohjaväriksi.
> Luonnonvalkoinen 80 g g, oranssi: 50 g, 
pinkki: 20 g, purppura 40 g, sininen 20 g
> Puikot 3 mm ja 3,5 mmm tai käsialan mukaan

Tee näin:
Luo oranssilla langalla 64 silmukkaa puikoille 3 
mm, jokaiselle puikolle 16 silmukkaa. Kerrokset 
vaihtuvat aina 1. ja 4. puikon välissä. Neulo 
resooria ruutupiiroksen mukaan 12 kerrosta. 
Katkaise oranssi lanka. Vaihda puikot 3,5 mm.
Aloita kirjoneule kaavion mukaan. Muista 
lankadominanssi (kuviolanka haetaan puikolle 
aina pohjavärilangan alta ja pohjaväriin siirryt-
täessä pohjalanka haetaan kuviolangan päältä), 
jotta kuviot tulevat paremmin esiin.

Tee oikea sukka ruurupiirroksen mukaan, siten 
että VAMK-logon kohtaan tulee pelkkää valkois-
ta, logo kirjotaan sukkien valmistuttua silmukoi-
ta jäljentäen. Valkoisessa kohdassa, tulee 
muistaa langankierrot nurjalla puolella n. joka 4 
silmukan kohdalla. Vasen sukka neulotaan ilman 
valkoista logo-aluetta, mallikertaa seuraten.

Ruutupiirroksen jälkeen Vaihda puikkoihin 3 
mm. Neulo ensin 1 kerros valkoista vähennä 
samalla joka puikolta 2 s näin: Neulo 2 s oikein, 
neulo seuraavat 2 s oikein yhteen. Neulo 6 
silmukkaa oikein, neulo seuraavat 2 silmukkaa 
yhteen. Neulo loput silmukat oikein ja tee sama 
kaikilla puikoilla. Neulo toinen kerros valkoista 
vähentäen samalla joka puikolta 2 s näin: Neulo 
1 s oikein, neulo seuraavat 2 s oikein yhteen. 
Neulo 5 silmukkaa oikein, neulo seuraavat 2 
silmukkaa yhteen. Neulo loput silmukat oikein ja 
tee sama kaikilla puikoilla. Silmukoita on nyt 
jäljellä  yhteensä 48 s.

Kantapää:
Neulo kantapää purppuralla. 1. puikon s:t oikein 
4. puikolle. Siirrä kantapäätä varten vielä 1 s 
molemmista reunoista eli neulo 2. puikolta 1 s ja 
nosta 3. puikon viimeinen s kantapään puikoille. 
Silmukoita on nyt 26 kpl. 2. ja 3. puikoille jää 
molemmille jalkaterää varten 11 s odottamaan. 
Käännä työ ja aloita kantalappu vahvistettuna 
neuleena:

 


