
KAAVIO 2

Kerrotaan yhdessä, ettei kukaan ole yksin.
#siskorusettisukat

Ohje: Merja Holli © mellunhollywool.blogspot.fi 

Lanka: teetee Pallas tai Novita Nalle; luonnon valkoista 100 g,  pinkkiä 10 g  
ja harmaata 10 g. Voit varioida sukan värejä, mutta toivomme,  
että rusetti säilyy alkuperäisen pinkkinä!

Neuletiheys: 24 s = 10 cm

Puikot: sukkapuikot 3 mm (käsialan mukaan)

Koko: 37/38, (39/40)  
(Joka koossa sama silmukkamäärä, vain jalkaterän pituus muuttuu.)

Neuleohje: Luo 63 s luonnonvalkoisella.  
Aloita resorimallia eli (kaaviossa 1, 1. krs) 2 o, 1 n.  
Jaa silmukat neljälle puikolle ensimmäistä  
kerrosta neuloessa eli 15, 15, 15, 18.

Jatka resorimallia seuraavasti (ks. kaavio 1):

2. krs: *2 o valkoisella, 1 n pinkki*, toista *–* 
3. krs: *2 o valkoisella, 1 n pinkki*, toista *–* 
4.–6. krs: 2 o, 1 n valkoisella, toista krs loppuun. 
7.–8. krs: *2 o valkoisella, 1 n pinkki*, toista *–* 
9.–11. krs: 2 o, 1 n valkoisella, toista krs loppuun.

Lisää viimeisellä krs:lla 1 s lopussa ottamalla alemman  
kerroksen silmukka mukaan = 64 s.

Neulo näillä 64 s valkoisella 4 krs sileää eli aina oikein.  
(Siirrä jokaiselle puikolle 16 s, jotta kuvio olisi helpompi 
neuloa.) Kuviossa on 16 s. 

Neulo kaavion 2 kuviot kirjoneuleena ensin pinkillä  
(rusetti) ja vaihda kirjoneulelanka sitten harmaaksi,  
kun tulet sydämiin eli krs 11 kaaviossa 2. 

Sido nurjalla kulkevaa lankajuoksua kolmen-neljän silmukan välein  
kiertämällä se neulottavan langan kanssa nurjalla. Sido näin usein siksi,  
etteivät varpaat tarttuisi lankajuoksuihin pukiessa. Varo kiristämästä  
liikaa nurjalla olevaa lankajuoksua, löysennä sitä välillä neuloessa,  
jotta sukan varresta ei tule liian kireä.

Kirjoneuleen jälkeen neulo valkealla langalla 6 krs oikeaa ja  
sitten 2 o, 2 n resoria 14 krs. Neulo vielä 1 krs sileää oikeaa ja  
tällä kerroksella kavenna 2 s/puikko tasaisesti, jotta työssä  
olisi ennen kantalappua 14 s x 4 = 56 s.

KAAVIO 1

Siskorusettisukat
Siskorusetti oli syöpään sairastuneiden naisten  

yhdistyksen, Siskot ry:n kampanjatuote vuonna 2015.  
Nyt rusetti on siirtynyt villasukkiin. Osallistu ja neulo 

syöpään sairastuneelle kauniit Sisko rusettisukat!  
Voit myös tehdä sukat oman mallisi mukaan ja  

vaikka kirjoa niihin pinkit Siskorusetit.

HUOM! 

Sukat on tarkoitettu 

lahjoitettavaksi  

syöpään sairastuneelle;  

EI MYYTÄVÄKSI.  

Sydänkuvio on  

malli suojattu   

Siskot ry:lle.



Vahvistettu kantapää ja kiilakavennukset:  
Aloita kantalappu I ja II puikolla = 28 s. Neulo niillä  
vahvistettu kantapää. *) 

1. krs: (op) Nosta 1 s neulomatta, *neulo 1 s oikein, nosta 1 s neulomatta*, 
toista *–* krs loppuun. Käännä työ.

2. krs: (np) Nosta s neulomatta, neulo muut s:t nurin. Käännä.

Toista 1.–2. krs:ia kunnes kantalapun kor keus on 31 krs.

Kantapohjan kavennukset: Aloita ne nurjalla kerroksella, mutta jatkat 
oikealla kerroksella vahvennettua neuletta.

Neulo nurjaa, kunnes työssä on 9 s. Neulo 2 s nurjaa yhteen ja käännä 
työ. Nosta 1 s neulomatta, neulo vahvennettua neuletta, kunnes työssä 
on 9 s. Tee ylivetokavennus (nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s o ja vedä 
nostettu s neulotun yli) ja käännä työ. Nosta 1 s neulomatta, neulo n 
kunnes vasemmassa puikossa on 8 s. Neulo 2 n yht ja käännä työ. Nosta 
1 s neulomatta, neulo vahvennettua taas kunnes työssä on 8 s ja tee yli-
vetokavennus, käännä työ. Jatka kaventamista samalla tavalla edelleen, 
että sivusilmukat vähenevät ja jäljellä on vain keskiosan s:t eli 12 s. 
*) Ohje: http://www.tekstiiliteollisuus.fi/naytaohje.php?tuoteid=66&kieli=1

Jalkaterä: Poimi vapaalla puikolla kantalapun vasemmasta reunasta 
16 s ja puikkojen välistä 1 s. Neulo poimitut s kiertäen II puikolle. Neulo 
III ja IV puikko sileää o ja poimi kantapään oikeasta reunasta myös 16 
s ja puikkojen välistä 1 s (IV puikon ja kantalapun välistä).  Neulo nekin 
kiertäen. Lisää myös kantapäässä jääneet silmukat I ja II puikoille, 
molemmille 6 s.

Tee kiilakavennukset II puikon 2 viimeistä s:aa o yhteen ja  
I puikon alussa ylivetokavennus.

Jatka kiilakavennuksia joka toinen krs, kunnes puikoilla on 14 s.

Jatka terän neulomista valkealla, kunnes työ on 18/18,5 cm (19/19,5 cm) 
kantapäästä mitattuna tai kunnes pikkuvarvas on peitossa.

Sädekavennukset sukan kärkeen:
2 o yht, neulo 5 o, 2 o yht, 5 o. Neulo näin krs loppuun. Sitten 5 krs oikeaa 
(= neulo kaventamatta yhtä monta krs kuin kavennusten välissä on 
silmukoita). 2 o yht, 4 o, 2 o yht, 4 o, näin krs loppuun ja 4 krs oikeaa. 2 o 
yht, 3 o, 2 o yht, 3 o ja 3 krs oikeaa... Jatka näin kunnes joka puikolla on 2 
s ja vedä lanka silmukoiden läpi.

Neulo toinen sukka samalla tavoin ja päättele langat.  
Höyrytä sukat varovasti.

Ohjeet myös osoitteessa www.siskot.info/siskorusettisukat

 ry on 

syöpään sairastuneiden 

naisten potilasyhdistys. 

Tervetuloa mukaan!

www.siskot.info 

siskot@siskot.info

+358 400 422 611

Et ole yksin.
Käsissäsi ovat Siskorusettisukat. Ne on  

neulottu Sinua lämmittämään. Jos haluat  

kiittää sukkien neulojaa, postaa kuva sukistasi 

Instagramiin #siskorusettisukat 

Jos haluat lahjoittaa sukat suoraan potilaalle,  

voit tulostaa vyötteen osoitteesta  

www.siskot.info/siskorusettisukat/tulosta-vyote/

Siskot – syöpäkuntoutujat ry
www.siskot.info | www.instagram.com/siskot_ry/ | www.facebook.com/siskot.ry | www.twitter.com/SiskotRy

sukat@siskot.info | +358 400 422 611

Lähetysosoite:

Sinelli Oy / Siskot  
Martinkyläntie 63 
01720 Vantaa
Sukat voi toimittaa 
myös  Sinellin  
myymälöihin. 

www.sinelli.fi

Lyhyesti
1)  Neulo Siskorusettisukat.

2)  Liitä halutessasi mukaan oma viestisi  
syöpään sairastuneelle vastaanottajalle.

3)  Ota kuva sukista ja postaa se  
Instagramiin #siskorusettisukat

4)  Vie sukat postiin tai Sinellin myymälään.

5)  Siskot ry vyöttää sukat, toimittaa ne  
syöpää sairastaville ja julkaisee kuvia  
kaikissa kanavissaan.

6)  Kampanja kestää vuoden 2016 loppuun.

Kiitos, että olet  
mukana tukemassa   
syöpään sairastuneita!
#siskorusettisukat
 

HUOM! 

Sukat on tarkoitettu 

lahjoitettavaksi  

syöpään sairastuneelle;  

EI MYYTÄVÄKSI.  

Sydänkuvio on  

malli suojattu   

Siskot ry:lle.


