
1 
 

 

Kotikontu 

Kotikontu-sukat ovat kirjoneuleella tehdyt 
mutkattomat ja mukavat perinnehenkiset 
kotoilu-sukat.  
 
Kotikontu on mukava paikka ja tuttu tienoo. Se 
on konkreettinen paikka mutta se sijaitsee myös 
jokaisella sydämessä ja mielessä. Neulo 
lämpöiset Kotikontu-sukat itsellesi tai lahjaksi 
Pirtin Kehräämön Teku-langasta.  
 
Kotikonnusta järjestettiin KAL-neulonta 
huhtikuussa 2022. 

Ohje: Sari Suvanto  
Kuvat: Helisa Reittola 
 
Yhteistyössä 
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Kotikontu 
 

 

 
Lanka ja langanmenekki 
 
Pirtin Kehräämön  
Teku-sukkalanka,  
85 % texel-villa 15 % nylon, n. 
100 g / n. 200 m,  
160 tex x3 

Väri A:  
Pohjaväri okra  
n. 150-165 g 

Väri B:  
Kontrastiväri luonnonvalkea  
n. 40-50 g 

 
Neuletiheys 
 
22 s ja 32 krs sileää neuletta 
= 10 cm x 10 cm sileää 
neuletta 
 
Puikot 
 
Sukkapuikot 3-4 mm  
käsialan mukaan 
 
Koko 
 
· nainen 38–40  

solakka pohje  
· (nainen 38-40  

runsaampi pohje)  
· mies 41-43  

solakka pohje 
 
 

 
Huomioi käsiala! 
Ennen kuin aloitat, tarkasta miten käsialasi sopii neuletiheyteen.  
 
Ohje on kirjoitettu napakalle käsialalle. 
 
Käytä tarvittaessa pienempää tai suurempaa puikkokokoa. 
 
Lyhenteitä ja termejä: 
*-* = tähtien välissä oleva ohje toistuu 
o = oikein 
n = nurin 
krs = kerros 
s = silmukka 
2 o yht = neulo kaksi oikein yhteen 
2 n yht = neulo kaksi nurin yhteen 
ylivetokavennus = nosta 1 s neulomatta oikealle puikolle, neulo 1 
o ja vedä neulomatta nostettu s neulotun yli 
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Ohje 

 
 
Varsi 
Luo värillä A 64 s (72 s) 72 s. Jaa silmukat neljälle sukkapuikolle 16 (18) 18 s/puikko.  
Neulo suljettuna neuleena.  
 
Valitse millaisen resorin haluat tehdä. Vaihtoehtoina ovat rutturesori, joka koostuu oikeista ja 
nurjista kerroksista tai normaali 2 o, 2 n joustinneule. 
 
Rutturesori: 
Väri A 2 krs o, 3 krs n, 2 krs o 
 
Väri B 1 krs o, 3 krs n 
 
Väri A 3 krs o, 3 krs n 
 
Joustinneule: 
Väri A 2 krs o, 16 krs *2 o, 2 n* 
1 krs o, 1 krs n 
 
Neulo värillä A 5 krs oikeaa. 
 
Neulo kaavio Kotikontu 1 ja toista sitä kaikilla puikoilla koko kerroksen ajan. 

 
Huomioi, kaikissa Kotikontu-sukkien ohjeen kaavioissa Väri A on merkitty mustalla eli on 
tummempi pohjaväri (okra). Väri B eli vaalea kontrastiväri (luonnonvalkea) on kaavioissa 
valkoisella.  
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Värillä A 5 krs oikeaa, 1 krs nurjaa, 3 krs oikeaa. 
Neulo valitsemaasi kokoa alla olevan listan mukaisesti ja toista kaaviota kaikilla puikoilla  
koko kerroksen ajan. 

· Nainen 38-40 solakka pohje kaavio Kotikontu 2 
· Nainen 38-40 runsaampi pohje kaavio Kotikontu 3 
· Mies 41-43 solakka pohje kaavio Kotikontu 3 
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Värillä A 3 krs oikeaa. 
 
Neulo valitsemaasi kokoa: 

· Nainen 38-40 solakka pohje: Väri A 1 krs oikeaa, 1 krs nurjaa, 2 krs oikeaa 
· Nainen 38-40 runsaampi pohje ja mies 41-43 solakka pohje: Väri A 1 krs oikeaa (kavenna 

sen aikana tasaisesti 2 s/puikko = puikoilla on nyt 16 s/puikko, yht. 64 s), 1 krs nurjaa, 2 krs 
oikeaa 
 

Neulo kaavio Kotikontu 4 ja toista sitä koko kerroksen ajan. 
 
 

 
 
Seuraavaksi tehdään nilkan resori ja sen voi neuloa joko rutturesorilla tai joustinneuleella. 
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Rutturesori: 
Väri A 3 krs oikeaa  

· Nainen 38-40 runsaampi pohje ja mies 41-43 solakka pohje: (kavenna 3. kerroksella 
tasaisesti 2 s/puikko =puikoilla on nyt 14 s/puikko, yht. 56 s), 3 krs nurjaa, 2 krs oikeaa 

 
Väri B 1 krs oikeaa, 3 krs nurjaa 
 
Väri A 3 krs oikeaa  

· Nainen 38-40 solakka ja runsaampi pohje: kavenna 3. kerroksella tasaisesti 2 s/puikko = 
puikoilla on nyt 12 s/puikko, yht. 48 s  

3 krs nurjaa, 3 krs oikeaa 
 
Joustinneule: 
Väri A 3 krs oikeaa (kavenna 3. kerroksella tasaisesti 2 s/puikko =puikoilla on nyt 14 s/puikko, yht. 
56 s), 1 krs nurjaa, 1 krs oikeaa, 10 krs *2 o, 2 n*, 1 krs oikeaa, 1 krs nurjaa,  
1 krs oikeaa  

· Nainen 38-40 solakka ja runsaampi pohje: kavenna kerroksella tasaisesti 2 s/puikko = 
puikoilla on nyt 12 s/puikko, yht. 48 s 

 
Kantapää 
 
Kantapää neulotaan värillä A ja  
puikoilla 1 ja 4.  
 
Aloita kantalappu neulomalla samalle puikolle 
oikein puikkojen 1 ja 4 silmukat 24 (24) 28 s. 
 
Jätä muut silmukat odottamaan ja käännä työ.  
Nosta 1. s neulomatta ja neulo loput silmukat nurin.  
Käännä työ. 
 
Vahvistettu neule: 
1. krs OP: *Nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-* 
kerros loppuun. 
2. krs NP: Nosta 1. s neulomatta ja neulo muut s:t 
nurin. 
 
Toista näitä kahta kerrosta yhteensä 12 (12) 14 
kertaa = 24 (24) 28 krs. 

 
Kantapohjan kavennukset neulotaan samalla vahvennetulla neuleella kuin edellä kantalapussa. 
 
Neulo työn oikeasta reunasta alkaen vahvistettua neuletta, kunnes toisessa reunassa on jäljellä  
9 (9) 10 s, tee ylivetokavennus ja käännä työ. 
Nosta 1. s neulomatta, neulo 6 (6) 8 s nurin ja neulo 2 n yht, käännä työ. 
Nosta 1. s neulomatta, neulo vahvistettua neuletta, kunnes on jäljellä 8 (8) 9 s,  
tee ylivetokavennus. 
 
Jatka edelleen kavennuksia samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja 
keskiryhmän silmukat pysyvät samana eli 8 (8) 10 s. 
 
Kun sivusilmukat loppuvat, neulo kantalapun silmukat vielä oikein ja jaa samalla kahdelle 
puikolle 4, 4 (4, 4) 5, 5 s. 
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Kiilakavennukset ja jalkaterä 
 
Neulotaan värillä A.  
 
Poimi 1. puikolle kantalapun vasemmasta reunasta min. 12 (12) 14 s ja neulo ne kiertäen oikein 
puikolle. 
 
Neulo 2. ja 3. puikoilla oikeaa. 
 
Poimi 4. puikolle kantalapun oikeasta reunasta min. 12 (12) 14 s ja neulo ne kiertäen oikein 
puikolle. 
 
Neulo kavennuskerros seuraavasti: 
1. puikko: neulo oikeaa ja puikon lopussa 2 o yht, 1 o 
2. puikko: neulo oikeaa  
3. puikko: neulo oikeaa 
4. puikko: 1 o, ylivetokavennus, oikeaa puikon loppuun 
 
Neulo kavennusten välikerros kaikilla puikoilla oikeaa. 
 
Toista tätä ja lopeta kavennukset kun 1. ja 4. puikoilla on 12 (12) 14 s/puikko. 
 
Neulo oikeaa, kunnes pohjan pituus on 11 cm. Neulo 1 krs nurjaa, 2 krs oikeaa. 
 
Neulo valitsemaasi kokoa alla 
olevan listan mukaisesti ja toista 
kaaviota koko kerroksen ajan. 
 
Vaihda tarvittaessa paksummat 
puikot (esim. 0,5 mm suuremmat) 
kirjoneuleelle, jotta neule ei kiristä. 
 
· Nainen 38-40 solakka pohje:  

kaavio Kotikontu 5 
· Nainen 38-40 runsaampi pohje:  

kaavio Kotikontu 5 
· Mies 41-43 solakka pohje:  

kaavio Kotikontu 6 
 
Värillä A 2 krs oikeaa, 1 krs nurjaa. 
Jatka oikeaa värillä A, kunnes pohjan mitta on 20 (20) 21-22 cm,  
sukka ulottuu pikkuvarpaan kärkeen tai on haluamasi mittainen. 
 
Kärkikavennukset 
 
Kärki tehdään värillä A. 
 
1. puikko: neulo oikeaa, puikon lopussa 2 o yht, 1 o 
2. puikko: 1 o, ylivetokavennus, oikeaa puikon loppuun 
3. puikko: neulo oikeaa, puikon lopussa 2 o yht, 1 o 
4. puikko: 1 o, ylivetokavennus, oikeaa puikon loppuun 
 
Tee kavennukset kuten edellä joka 2. krs kunnes jäljellä on 6 (6) 7 s/puikko.  
Neulo sen jälkeen kavennukset joka kerroksella, kunnes työssä on jäljellä 8 s.  
Katkaise lanka, vedä se silmukoiden läpi ja päättele sukka. 
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Kuva Riikka Hurri 

Sari Suvanto 
 
Sari luonnehtii itseään elämäntapaneulojaksi. 
Hän julkaisi ensimmäisen villasukkaohjeen 
vuonna 2013, on siitä lähtien työstänyt 
jatkuvasti uusia ohjeita ja suunnitellut 
sukkamalleja mm. Roosa-nauha kampanjaan. 
Sari rakastaa villasukissa värejä, perinteen 
tuomista esille ja erityisesti Karjalaa. 
 
Vuonna 2021 ilmestyi Sukkaset suureksi iloksi 
kirja Moreenin kustantamana. Se sisältää 16 
villasukkaohjetta nimikkomalleina Impilahdelta 
kotoisin olevan Suvannon suvun jäsenille. Kirja 
sai kunniamaininnan Karjalan Liiton pitäjä- ja 
kyläkirjakisassa 2021. 
 
Sarin ajatuksia neulomisesta 
- Tekemällä oppii. Oma käsiala muotoutuu 

sekä samalla taito lukea neuletta. 
- Älä pelkää virheitä. Niitä tulee ja osan voi 

korjata, varaudu tarvittaessa purkamaan 
osa työstä. Osa virheistä on sellaisia, jotka 
kannattaa jopa jättää esille.  

- Ole tarkkana ohjeiden kanssa. Suunnittelija 
on yrittänyt parhaansa kirjoittaakseen 
selkeän ohjeen. Omalla kohdallani on onni 
tehdä ohjeita yhdessä mahtavan 
testineuloja-porukan kanssa, ohjeen 
sanamuotoja viilataan usein yhdessä. 

- Haasta itsesi uusien asioiden kanssa. Etene 
silti oman taitotason mukaan, liian hankala 
tekniikka turhauttaa ja lannistaa. 

- Pyri löytämään neulonnan rentous ja flow-
tila. Hampaat irvessä ei kannata neuloa. 
Neulominen on parhaimmillaan keino 
löytää sisäinen rauha ja nollata ajatukset 
esimerkiksi työpäivän jälkeen. 

- Neuloessasi ajattele henkilöä, jolle työ on 
valmistumassa. Uskon, että kauniit ja hyvät 
ajatukset siirtyvät silmukka silmukalta 
mukaan neuleeseen 

 

Facebook ja Instagram 
@langanrytmi 
 
langanrytmi@gmail.com 

 


