
PAM-villasukat 

       

by Maarit Lehto 

Koko: 39-42 

Lanka: kahta eriväristä sukkalankaa, juoksevuus 50g/100m, esim. Novita 7 Veljestä 

Puikot: 3mm tai käsialan mukaan 

Neuletiheys: 20 silmukkaa ja 26 kerrosta = 10 cm 

Lyhenteet: s = silmukka 

 

SUKAN VARSI 

Luo harmaalla langalla 48 silmukkaa ja neulo joustinneuletta (2 oikein, 2 nurin) suljettuna neuleena  

15 kerrosta. Neulo joustinneuleen jälkeen yksi kerros sileää, samalla lisäten työhön 6 silmukkaa 

tasaisin välein. Työssä on nyt 54 silmukkaa.  

Ota työhön mukaan valkoinen lanka ja aloita kirjoneule neulomalla seuraavat kolme kerrosta 

kaavion 1. Kolmiot mukaisesti. 

Neulo kolmioiden jälkeen sileää neuletta valkoisella langalla kolme kerrosta ja aloita sitten 

kirjoneulekuvio 2. PAM-logo.  

Neulo PAM-logon jälkeen vielä kolme kerrosta valkoisella langalla ja tee sen jälkeen kirjoneulekuvio 

3. Kolmiot ylösalaisin. 

Kirjoneuleen jälkeen jatka sukkaa harmaalla langalla neulomalla vielä yksi kerros sileää, samalla 

kaventaen 6 silmukkaa = 48 silmukkaa. 

Neulo nilkkaan joustinneuletta (2 oikein, 2 nurin) samoin kuin sukan aloituksessa 15 kerrosta. 

 



KANTAPÄÄ 

Neulo kantapää seuraavasti: (Huomioi, että PAM-logo asettuu sukkaa oikein, joten neulo kantapää 

puikkojen 3. ja 4. silmukoilla = 24 silmukkaa. Jätä muut silmukat odottamaan. 

Neulo kantalappua 24 kerrosta siten, että oikealla puolella silmukat neulotaan oikein ja nurjalla 

puolella nurin. Huom. Muista aina aloitusreunassa nostaa ensimmäinen silmukka, niin saat siistin 

reunan. 

Kantalapun jälkeen tehdään kantapohjan kavennukset siten, että puikolla olevat silmukat jaetaan 

kolmeen osaan, eli 8, 8, 8 s. Huolehdi, että keskellä säilyy koko ajan 8 silmukkaa ja keskisilmukoiden 

molemmissa reunoissa tehdään kavennuksia, siten että työn oikealla puolella tehdään 

ylivetokavennus ja nurjalla puolella neulotaan 2 silmukkaa nurin yhteen. 

Kun kantapohjassa on jäljellä enää keskimmäiset 8 silmukkaa, poimi kantalapun molemmista 

reunoista 12 silmukkaa.  Jatka jalkaterän neulomista näillä kantapään 12+8+12=32 silmukalla (3. ja 4. 

puikolla 16s/puikko)  ja ota nyt työhön nyt myös 1. ja 2. puikon 24 silmukkaa (12s/puikko). 

Jalkaterässä on nyt yhteensä 56 silmukkaa. 

JALKATERÄ 

Jatka sukan neulomista harmaalla langalla ja tee sukkaan kiilakavennuksia, siten että 3. puikon alussa 

tehdään ylivetokavennus ja 4. puikon lopussa neulotaan 2 silmukkaa oikein yhteen. Jatka 

kiilakavennuksia joka kerroksella kunnes kaikilla puikolla on jäljellä 12 silmukkaa. 

Jalkaterään voit tehdä halutessasi hauskan raidoituksen neulomalla vorotellen kaksi kerrosta 

valkoisella ja kaksi kerrosta harmaalla langalla. Jatka neulomista kunnes pikkuvarvas peittyy ja tee 

haluamasi kärkikavennus. Esim. Sädekavennus:  

Neulo 4 s oikein ja 2 s oikein yhteen. Toista näin kerroksen loppuun. Neulo sitten 4 kerrosta sileää. 

Neulo 3 s oikein ja 2 s oikein yhteen. Toista näin kerroksen loppuun. Neulo sitten 3 kerrosta sileää. 

Neulo 2 s oikein ja 2 s oikein yhteen. Toista näin kerroksen loppuun. Neulo sitten 2 kerrosta sileää. 

Neulo 1 s oikein ja 2 s oikein yhteen. Toista näin kerroksen loppuun. Neulo sitten 1 kerros sileää. 

Neulo 2s oikein yhteen. Toista näin kerroksen loppuun. Päättele loput jäljellä olevat  8 silmukkaa. 

 

Viimeistele sukat päättelemällä kaikki langanpäät ja höyryttämällä sukat kevyesti. Tai vetaise 

lämpöiset sukat jalkaan ja nosta jalat kohti korkeuksia, sillä nyt on KORKEA AIKA KOROTTAA!       

 

Tsemppiä meille kaikille terveisin Maarit  
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