
JYTY VILLASUKAT 

 
Lanka: Novita Nalle valkoinen 011 ja Nalle Saniainen 347 

Lankamenekki: Valkoinen vajaat 100g, Saniainen noin 5 g 

Työvälineet: 3 mm sukkapuikot ja tylppäkärkinen neula 

Koko: 39-40 (kokoa voi pienentää tai suurentaa neulomalla jalkaterä sopivan pituiseksi) 

 

Ohjeessa käytetyt lyhenteet:      

Oikea silmukka = o 

Nurja silmukka = n 

Oikea silmukka kiertäen = o.kiert.(neulo silmukka takareunasta oikein, niin että silmukka 

menee kierteelle. 

Kaksi oikein yhteen = 2 o.yht 

Kaksi nurin yhteen = 2 n.yht. 

Ylivetokavennus = yvk 

Lankakiepsautus = lk, nosta lanka takakautta puikon yli ja kiristä.  

Oikea puoli = op 

Nurja puoli = np 

Silmukka = s 

Kerros = krs 

 

ALOITUS 

Luo 62 silmukkaa ja jaa ne neljälle puikolle 16+15+15+16. 

Neulo ensimmäinen kerros oikeaa. 

 

VARREN TAKAOSA 

Varren takaosa neulotaan lyhennetyillä kerroksilla ns. "German short rows", 1. ja 4. puikoilla. 

Lyhennetyllä kerroksella osa silmukoista jätetään neulomatta ja työ käännetään kesken 

kerroksen. Kun työ käännetään kesken kerroksen, käännöskohtaan tulee reikä. Tämä 

ongelma poistuu, kun vajaan kerroksen alkuun tekee langankiepsautuksen. Lanka viedään 

takakautta puikon yli ja kiristetään. Neulotaan sitten seuraavalla kerroksella silmukka 

lankalenkin kanssa yhteen (ns. silmukkaparina), niin ettei käännöskohta juurikaan huomaa. 

Neulo seuraavasti: 

 

1. krs op:  

Neulo puikolla 1: 1 o.kiert, 1 n, 1 o.kiert, 1 n. Käännä työ. Kiepsauta lanka puikon ympärille 

ja kiristä. 

 

2. krs np: Neulo puikolla 1: 1 o.kiert +lankalenkki (lk) yhdessä, 1n, 1 o.kiert, 1 n.  

Neulo puikolla 4: 1 o.kiert,1 n, 1 o.kiert, 1 n. Käännä työ. Kiepsauta lanka puikon ympärille ja 

kiristä. 



3. krs op: Neulo puikolla 4: 1 o.kiert +lk yhdessä, 1 n, 1 o.kiert, 1 n.  

Neulo puikolla 1: 1 o.kiert, 1 n, 1 o.kiert, 1 n, 1 o.kiert, 1 n. Käännä työ. Kiepsauta lanka 

puikon ympäri ja kiristä. 

 

4. krs np: Neulo puikolla 1: 1 o+ lk yhd., 1 n, 1 o.kiert, 1 n, 1 o.kiert, 1 n. Käännä työ. 

Kiepsauta lanka puikon ympärille ja kiristä. 

Neulo neljännellä puikolla 4: 1 o.kiert+lk, 1 n, 1 o.kiert, 1 n, 1 o.kiert, 1 n, 1 o.kiert, 1n. 

 

Jatka neulomalla joustinneuletta 1 oikea kiertäen (1 o.kiert), 1 n edes takaisin puikoilla 1 ja 4, 

siten että ennen kääntymistä neulot aina 2 s lisää. Neulo edestakaisin, kunnes viimeiseksi olet 

neulonut 14 s joustinneuletta kummallakin puikolla. 

Jatka tämän jälkeen joustinneuletta työn oikealla puolella, kaikilla neljällä puikoilla, vielä 8 

kerrosta. 

 

KANTALAPPU 

Neulo ensimmäisen puikon silmukat neljännelle puikolle 32 s. Käännä työ. 

 

1. krs np: *Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 n*. Toista *-*. Käännä työ. 

2. krs op: Nosta 1 s neulomatta, neulo muut silmukat oikein. Käännä työ. 

Toista näitä kahta kerrosta, kunnes olet neulonut 32 krs. Viimeinen kerros on oikean puolen 

kerros. 

 

KANTALAPUN KAVENNUKSET 

Jatka samaa vahvennettua neuletta: 

Nosta *1 s neulomatta, neulo 1n* ja toista kunnes olet neulonut 20 s, neulo 2 n.yht. Käännä 

työ. 

Nosta 1 s neulomatta, neulo 10 s, tee ylivetokavennus. Käännä työ. Keskellä on 12 s ja 

molemmissa reunoissa 8 s. 

Nosta 1 s neulomatta, neulo 10 n, neulo 2 n.yht.(viimeinen keskisilmukka + yksi reunalta). 

Käännä. 

Nosta 1 s neulomatta, neulo 10 s o, siirrä viimeinen keskisilmukka neulomatta vasemmalta 

puikolta oikealle puikolle, neulo 1 s o reunasilmukoilta, vedä edellinen, neulomatta siirretty 

silmukka, neulotun yli= ylivetokavennus. Käännä. 

Jatka neulomista niin että keskiosan silmukkamäärä pysyy 12 s ja reunasilmukat vähenevät. 

Kun olet neulonut kaikki reunasilmukat →  jaa jäljelle jääneet keskisilmukat kahdelle puikolle 

6+6 s. 

 

Poimi tämän jälkeen kantalapun reunasta 17 s ensimmäiselle puikolle. Neulo 2. ja 3. puikoilla 

oikeita silmukoita. Poimi neljännelle puikolle 17 s kantalapun toisesta reunasta. 

 

 



 

KIILAKAVENNUKSET 

Neulo kiilakavennukset joka toisella kerroksella. Neulo 1. puikon lopussa 2 o.yht. ja tee 4 

puikon alussa ylivetokavennus (yvk). Toista kavennukset, kunnes puikoilla on jälleen 

16+15+15+16. 

 

JALKATERÄ 

Neulo nyt kaikilla puikoilla oikeaa, kunnes jalkaterän pituus on noin 22-25 cm. 

(kärkikavennusosa on noin 5 cm) 

 

KÄRKIKAVENNUKSET 

Kärki neulotaan samalla struktuurilla kuin varressa. → 1 o.kiert, 1 n 

Neulo 1. ja 3. puikoilla toiseksi ja kolmanneksi viimeiset silmukat oikein yhteen. (o.yht) 

Neulo 2. ja 4. puikoilla seuraavasta: Neulo 1 o, tee ylivetokavennus (yvk), neulo loput 

joustinneuletta 1 o.kiert, 1 n. 

Neulo kavennukset joka toisella kerroksella, kunnes olet kaventanut viisi kertaa. Neulo tämän 

jälkeen kavennukset joka kerroksella, kunnes puikoilla on yhteensä 10 s (3+2+2+3). Katkaise 

lanka ja vedä loppujen silmukoiden läpi. Päättele langat. 

 

SILMUKOINTI 

Silmukoita jäljentämällä voi koristella valmista neuletyötä. Jos koristeita tulee tasaisesti koko 

työn ympärille, suosin toteuttamaan neuletyön kirjoneuleena. Mikäli koristeita on vain vähän, 

tai vain toisella puolella työtä, pääsee helpommalla silmukoimalla koriste valmiiseen työhön. 

Näin lopputuloksesta tulee myös kevyempi ja ohuempi, kuin kirjoneuleessa, jossa 

langanjuoksut kulkevat mukana kerros kerrokselta. 

 

Silmukointi tekniikkana: 

Pujota lanka neulansilmään. Tuo neula nurjalta puolelta etupuolelle, silmukan keskeltä. Vie 

neula oikealta vasemmalle kerrosta ylempänä olevaan silmukan takaa. Vie neula 

ensimmäisen silmukan keskeltä nurjalle ja tuo se taas oikealle puolelle viereisin silmukan 

keskeltä. 

Tämä tekniikka on hieman vaikea selittää tekstinä. Suosittelen lämpimästi tutustumaan 

YouTuben lukemattomiin opetusvideoihin ns. tutorial video, aiheeseen liittyen. 

 

Alla kuva logosta ja kirjaimista. Huomioi että kuvassa V-kirjainten sijainti ruuduissa vaihtelee 

→ vasemmassa reunassa, keskellä tai oikeassa reunassa. Käytännössä tämä onnistuu 

parhaiten neulepinnalla niin, että osa ompeleista tulee kahden silmukkarivien väliin, jotta 

logo pysyisi mahdollisimman lähellä alkuperäistä, todellista logoa. Jyty-tekstin voi suunnitella 

alkavan kantapäästä tai varpaista, oman maun mukaan.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUKAVIA NEULEHETKIÄ! 

 

 


