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Jänösukat lapselle 

Koko: A/B/C, ks. taulukko alla 

 

Käyttäjän 

pohkeen 

ympärys 

Käyttäjän 

nilkan ympärys 

Sukan pituus 

resorista 

nilkkaan 

Käyttäjän 

kengänkoko 

A n. 21–24 cm n. 14 cm n. 17 cm n. 24–27  

B n. 23–26 cm n. 15,5 cm n. 22 cm n. 28–31 

C n. 25–28 cm n. 17 cm n. 28 cm n. 32–35  

 

Lanka: 260 m / 100 g -vahvuinen lanka, 

esim. Novita Nalle 

• väriä A (hiekka) n. 140/180/220 m 

(n. 55/70/85 g) 

• väriä B (valkoinen) n. 65/80/95 m (n. 

25/30/35 g) 

• väriä C (ruskea) hieman 

silmukointiin 

• väriä D (musta) hieman silmukointiin 

Tiheys: 28 s ja 33 krs = 10 cm – valitse 

puikkokoko ensisijaisesti silmukkamäärän ja 

vasta toissijaisesti kerrosmäärän mukaan 

Puikot: 2,5 mm ja 3,0 mm sukkapuikot tai 

käsialan mukaan 
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Käytetyt lyhenteet 

2 n yht neulo 2 s nurin yhteen 

2 o yht neulo 2 s oikein yhteen 

2sk tee kahden silmukan kavennus = nosta 2 s kuin neuloisit ne oikein yhteen, 

palauta ne vasemmalle puikolle ja neulo 3 s takareunoista oikein yhteen 

krs kerros 

lk tee langankierto 

o neulo oikein 

ol tee oikealle kallistuva lisäys = nosta lanka edellisen kerroksen silmukoiden 

välistä vasemmalle puikolle takareuna edessä ja neulo se etureunasta oikein 

n neulo nurin 

s silmukka 

ssk tee ssk-kavennus = nosta 2 s yksitellen kuin neuloisit ne oikein, palauta ne 

vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen 

vl tee vasemmalle kallistuva lisäys = nosta lanka edellisen kerroksen silmukoiden 

välistä oikealle puikolle etureuna edessä ja neulo se takareunasta oikein 

 

Merkkien selitykset 

 o värillä A 

- n värillä A 

o lk värillä A 

A 2sk värillä A 

ol ol värillä A 

vl vl värillä A  

\ ssk värillä A  

/ 2 o yht värillä A 

 o värillä B 

ol ol värillä B  

vl vl värillä B  

 silmukoi jälkikäteen värillä C (neulo kummalla värillä tahansa) 

 silmukoi jälkikäteen värillä D (neulo kummalla värillä tahansa) 

 ei silmukkaa 

 

  



Silmukoiden kertomaa  Jänösukat lapselle 

 

3 

 

Resori 

Luo 56/60/68 s pienemmille puikoille värillä A. Jaa silmukat siten, että joka puikolla on 

neljälle jaollinen määrä silmukoita ja yhdistä työ suljetuksi neuleeksi. Vasen sukka: neulo 

resorin A/B/A kaavio alusta loppuun 3/4/5 kertaa = 9/12/15 krs. Oikea sukka: neulo resorin 

B/A/B kaavio alusta loppuun 3/4/5 kertaa = 9/12/15 krs. Kaavio toistuu kerroksella 14/15/18 

kertaa. Jos haluat pidemmän tai lyhyemmän varren, muokkaat varren pituutta helpoimmin 

neulomalla pidemmän tai lyhemmän resorin.   

Varsi 

Vaihda isompiin puikkoihin. Neulo 1 krs sileää 

värillä A ja järjestä samalla silmukat puikoille 

uudelleen, vasemmassa sukassa 9-10-18-

19/10-11-19-20/11-12-22-23 ja oikeassa 

sukassa 18-19-9-10/19-20-10-11/22-23-11-12.   

Liitä työhön väri B ja aloita kirjoneule oikean 

koon ja jalan kaavion mukaan (vasemman ja 

oikean jalan kaaviot ovat keskenään peilikuvia). 

Huomaa lisäykset kaavion rivillä 1 (lisäysten 

jälkeen etupuolen puikoilla on 21/23/25 s ja takapuolen puikoilla 39/43/47 s) ja 

pohjekavennukset myöhemmin. Neulo kaavio kerran alusta loppuun = 44/48/52 s. 

 

  

Vinkki: Kirjoneuleen lankadominanssin kanssa 

pääset helpoimmalla, kun pidät värin B 

neuloessa sormilla edessä. Kun väri B dominoi 

lapasten kämmenpuolella ja jänöjen kasvoissa, 

voit poimia värin A sen yli, ja kun väri A 

dominoi jänöjen ääriviivoissa ja kädenselkien 

pilkuissa, voit neuloa sen värin B ali. 

Voit silmukoida jänöjen kasvojen yksityiskohdat jo kesken neulomisen, aina joka kuvion jälkeen. 

Etenkin pienimmissä koissa silmukointi voi olla helpompaa, kun käden saa vielä kokonaan sukan 

sisään. 
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Kantapää 

Kantapää neulotaan tasona sukan takaosan 23/25/27 silmukalla.  

Vasen sukka: Käännä työ ja neulo värillä A puikkojen IV ja III silmukat nurin samalle 

puikolle (väri A jää eri reunaan työtä kuin väri B).  

Oikea sukka: Katkaise väri A ja liitä se työhön puikon II lopussa, neulo värillä A nurjaa 

puikkojen II ja I silmukat samalle puikolle (väri A jää samaan reunaan työtä kuin väri B).  

Aloita sitten kantalappu. Käännä työ. Toista seuraavia kahta kerrosta yhteensä 10/11/12 

kertaa eli neulo 20/22/24 krs.  

1. kerros (oikea puoli): nosta 1 s nurin neulomatta, *neulo 1 s oikein, nosta 1 s nurin 

neulomatta* kerros loppuun. Käännä työ.  

2. kerros (nurja puoli): neulo kaikki silmukat nurin. Käännä työ.  

 Tee sitten kantapään kavennukset ranskalaisen kantapään mallilla. Neulo ensin oikealla 

puolella samaa vahvennettua neuletta kuin aiemminkin (nosta silmukat siinä, missä myös 

kantalapussa) 12/13/14 s, tee ssk, nosta 1 s nurin neulomatta ja käännä työ. Neulo sitten 3 s n, 

2 n yht ja 1 n ja käännä työ. Toista sen jälkeen seuraavia kahta kerrosta, kunnes sivuosioissa 

on jäljellä 0/1/0 s kummallakin puolella.  

1. kerros (oikea puoli): nosta 1 s nurin neulomatta ja jatka vahvennettua neuletta, kunnes 

jäljellä on 1 s ennen kavennusten muodostamaa aukkoa, ssk, nosta 1 s nurin 

neulomatta. Käännä työ.  

2. kerros (nurja puoli): neulo nurin, kunnes jäljellä on 1 s ennen kavennusten 

muodostamaa aukkoa, 2 n yht, 1 n. Käännä työ.  

Koossa B toista vielä seuraavat kerrokset kerran.  

1. kerros (oikea puoli): nosta 1 s nurin neulomatta ja jatka vahvennettua neuletta, kunnes 

jäljellä on 1 s ennen kavennusten muodostamaa aukkoa, ssk. Käännä työ.  

2. kerros (nurja puoli): neulo nurin, kunnes jäljellä on 1 s ennen kavennusten 

muodostamaa aukkoa, 2 n yht. Käännä työ.  
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Kiilakavennukset ja terä 

Loppu sukasta neulotaan jälleen pyörönä. Terä 

aloitetaan siitä, missä väri B odottaa, eli 

vasemmassa sukassa sukan etuosan oikeasta 

laidasta ja oikeassa sukassa sukan takaosan 

oikeasta laidasta. Katkaise väri A ja liitä se 

työhön värin B viereen.  

Vasen sukka: Neulo puikot I ja II vasemman 

terän kaavion mukaan. Poimi sitten kantalapun 

oikeasta laidasta 1 s puikkojen välistä ja 

10/11/12 s kantalapusta ja neulo ne kiertäen oikein kaavion mukaan. Neulo kantalapulta vielä 

6/6/7 s samalle puikolle kaavion mukaan. Neulo seuraavalle puikolle loput kantalapun 

silmukat, poimi kantalapun vasemmasta laidasta 10/11/12 s kantalapusta ja 1 s puikkojen 

välistä ja neulo ne kiertäen oikein kaavion mukaan.  

Oikea sukka: Poimi kantalapun oikeasta laidasta 1 s puikkojen välistä ja 10/11/12 s 

kantalapusta ja neulo ne kiertäen oikein kaavion mukaan. Neulo kantalapulta vielä 6/6/7 s 

samalle puikolle kaavion mukaan. Neulo seuraavalle puikolle loput kantalapun silmukat, 

poimi kantalapun vasemmasta laidasta 10/11/12 s kantalapusta ja 1 s puikkojen välistä ja 

neulo ne kiertäen oikein kaavion mukaan. Neulo vielä puikot III ja IV kaavion mukaan. 

Jatka kaavion mukaan huomioiden kiilakavennukset, jotka sijoittuvat sukan pohjaan. Neulo 

vähintään riville 27/19/37 ja jatka kaaviossa pidemmälle tarpeen mukaan. Kun olet neulonut 

kaavion rivin 33/19/40, toista tarvittaessa rivejä 33–34/20–21/41–42, kunnes terän toivotusta 

mitasta puuttuu noin 4/5/5 cm. 

Kärkikavennukset 

Koko A, jos pääset vähintään riville 27 mutta enintään riville 32: tee kärkikavennukset ne 

nauhakavennuksina ohjeen mukaan (alla). Jatka kavennusten keskellä kirjoneuletta vähintään 

riville 33 saakka (voit jatkaa pidemmällekin). 

Kärkikavennukset nauhakavennuksina 

Toista seuraavia kahta kerrosta, kunnes jäljellä on yhteensä 24(-)- s. 

Itse yleensä poimin kantalapun toisen 

reunan silmukat etureuna edessä ja 

neulon ne takareunasta ja toisen reunan 

silmukat takareuna edessä ja neulon ne 

etureunasta, jolloin molempien 

reunojen kiertyneet silmukat osoittavat 

samaan suuntaan (alas- tai ylöspäin, 

mallista riippuen).  
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1. kerros (kavennukset): ssk, neulo kaavion mukaan (tai sileää), kunnes II puikon 

lopussa on jäljellä 2 s, 2 o yht, 1 o, neulo kaavion mukaan (tai sileää), kunnes IV 

puikon lopussa on jäljellä 3 s, 2 o yht, 1 o 

2. kerros (välikerros): neulo kaikki silmukat oikein 

Toista sen jälkeen pelkkää kavennuskerrosta ilman välikerroksia, kunnes jäljellä on 8 s. Vedä 

lanka silmukoiden läpi ja päättele. 

Koko B ja muut koot, jos kärkeen on neulottu paljon lisämittaa viimeisen jänön leuan 

jälkeen: lopeta terän kaavio parittomalle/parittomalle/parilliselle riville, kun toivotusta 

jalkaterän mitasta puuttuu n. 4/5/5 cm ja neulo kirjoneulekärki oikean koon ja puolen 

mukaisen kaavion mukaan. 

Koot A ja C, jos kärkeen ei ole tarvittu paljon lisämittaa viimeisen jänön leuan jälkeen: 

Aloita kärkikavennukset värillä A, kun toivotusta jalkaterän mitasta puuttuu n. 3/-/4,5 cm. 

Tee kärkikavennukset sädekavennuksina ohjeen mukaan (alla). Vasen sukka: Neulo suoraan 

ohjeen mukaan. Oikea sukka: Siirrä kerroksen I puikon ensimmäinen silmukka IV puikon 

loppuun ja II puikon viimeinen silmukka III puikon alkuun ja neulo sitten ohjeen mukaan. 

Kärkikavennukset sädekavennuksina 

1. kavennuskerros (vain koko C, koossa A siirry suoraan 2. kavennuskerrokseen): ssk, 4 

o, ssk, 9 o, 2 o yht, 4 o, 2 o yht, 1 o, ssk, 4 o, ssk, 9 o, 2 o yht, 4 o, 2 o yht, 1 o = 44 s. 

Neulo 4 krs sileää. 

2. kavennuskerros: ssk, 3 o, ssk, 7 o, 2 o yht, 3 o, 2 o yht, 1 o, ssk, 3 o, ssk, 7 o, 2 o yht, 

3 o, 2 o yht, 1 o = 36 s. Neulo 3 krs sileää. 

3. kavennuskerros: ssk, 2 o, ssk, 5 o, 2 o yht, 2 o, 2 o yht, 1 o, ssk, 2 o, ssk, 5 o, 2 o yht, 

2 o, 2 o yht, 1 o = 28 s. Neulo 2 krs sileää. 

4. kavennuskerros: ssk, 1 o, ssk, 3 o, 2 o yht, 1 o, 2 o yht, 1 o, ssk, 1 o, ssk, 3 o, 2 o yht, 

1 o, 2 o yht, 1 o = 20 s. Neulo 1 krs sileää. 

5. kavennuskerros: ssk, ssk, 1 o, 2 o yht, 2 o yht, 1 o, ssk, ssk, 1 o, 2 o yht, 2 o yht, 1 o = 

12 s. Vedä lanka loppujen silmukoiden läpi ja päättele. 

 

 

 



Silmukoiden kertomaa  Jänösukat lapselle 

 

7 

 

Viimeistely 

Silmukoi jänöjen kuonon ja silmien yksityiskohdat väreillä C ja D. Päättele kaikki langanpäät 

huolellisesti. Kastele sukat kylmällä vedellä, puristele niistä hellävaraisesti enimmät vedet 

pois ja asettele ne tasoon kuivumaan mittoihinsa. 

Jos haluat, voit pujottaa resorin alimmalle riville nauhan ja solmia sen rusetille. Voit punoa 

nauhan esimerkiksi väristä C tai käyttää vaikkapa kapeaa satiininauhaa.  
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Kaaviot
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