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KILPINEITO 
Suunnitellut Willamagia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kilpineito tai aseneito (islanniksi skjaldmær) 
on islantilaisissa saagoissa esiintyvä naimaton 

nuori nainen, joka osallistui taisteluihin. 
Muutamat antiikin ja keskiajan historioitsijat 

kertovat, että pohjoisten kansojen joukkoihin 
olisi todellisuudessakin kuulunut 

naissotureita. Saxo Grammaticus mainitsee, 
että Tanskan puolen joukkoihin olisi kuulunut 

kolmesataa naispuolista taistelijaa Bråvallan 
taistelussa. Antiikin historioitsijoiden mukaan 

myös kimbrien, markomannien ja goottien 
armeijoissa olisi sotinut naisia.”  [Wikipedia] 

 

Malli saattaa ensivaikutelmalta näyttää 
vaatimattomalta, mutta se kätkee taakseen 

uskomattomia voimia. Sukan takaosaan 
neulotaan upea kelttiläinen palmikko, joka 

alkaa varren ensimmäiseltä riviltä ja jatkuu 
aina kantalapun loppuun saakka. Sukat 

neulotaan suljettuna neuleena varresta 
varpaisiin. 
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INFO 
 

LANKA: 

Manos del Uruguay: Alegria 

Fingering (14wpi)   

100 g / 3.53 oz = 407 m / 445 yds  

75% villa, 25% polyamidi 

Mallineuleessa käytetty väri: Wedgewood 
(sininen), Sand (vaalea) 

Langan menekki: n. 70 grammaa (n. 285 
metriä). 

PUIKOT: 

Sukkapuikot 2.50 mm tai käsialan mukaan. 

NEULETIHEYS: 

Sileä neule: 28 s x 51 krs = 10 x 10 cm 

Mallitilkku neulotaan suljettuna neuleena ja 
neuletiheys mitataan viimeistelyn jälkeen. 

MUUT TARVIKKEET: 

- Palmikkopuikko 

- Silmukkamerkit (tarvittaessa) 

- Päättelyneula 

KOKO: 

n. 38 (jalkaterän ympärys n. 23 cm.) 

Huomioi, että sukka joustaa ja venyy 
viimeistelyssä, sekä ensimmäisten 
käyttökertojen jälkeen. Keskeneräisen työn 
kuuluu tuntua napakalta ja hivenen tiukalta, 
jotta sukka istuu hyvin jalkaan käyttöönoton 
jälkeenkin. 

LYHENTEET 
 

cm senttimetri 
g gramma 

m metri 
mm millimetri 
n nurja silmukka 

n. noin 

NP työn nurja puoli 

ny neulo nurin yhteen 

o oikea silmukka 

OP työn oikea puoli 
oy neulo oikein yhteen 

oz unssi 
s silmukka, silmukat 

ssk 

slip slip knit (Siirrä 1 silmukka 
neulomatta oikealle puikolle, 
siirrä samalla tavalla vielä toinen 
silmukka. Siirrä ne sitten takaisin 
vasemmalle puikolle (silmukat 
ovat kääntyneet) ja neulo ne 
takareunoista yhteen) 

ssm siirrä silmukka merkki 
x kertaa 

yds jaardia 
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OHJE 
 

VARSI: 
Luo 68 silmukkaa ja jaa ne neljälle puikolle: 18-
16-16-18. Sukka neulotaan suljettuna 
neuleena.  

Aloita varren joustinneule (puikot 1 & 4) ja 
varren takaosan palmikkokuvio (puikot 2 & 3): 

Puikko 1: *1 n, 2 o, 1n*. Toista *-* vielä x 3. 
Neulo puikon 2 viimeistä silmukkaa oikein. 

Puikot 2 ja 3: Neulo kaavion mukaan. 

Puikko 4: 2 o, *1 n, 2 o, 1n*. Toista *-* vielä x 3. 

Jatka näin ja kunnes olet neulonut kaavion 
kerrokset 1-33.  

Kavenna seuraavalla kerroksella 2 s ja 
samanaikaisesti aloita kaavio alusta uudelleen. 

Puikko 1: *1 n, 2 o, 1n*. Toista *-* vielä x 3. 
Neulo puikon 2 viimeistä silmukkaa oikein 
yhteen. 

Puikot 2 ja 3: Neulo kaavion mukaan. 

Puikko 4: Ssk, *1 n, 2 o, 1n*. Toista *-* vielä x 3. 

Työssä on nyt 17-16-16-17 silmukkaa. Jatka 
neulomalla puikoilla 1 & 4 joustinneuletta ja 
puikoilla 2 & 3 kaavion mukaan. Neulo vielä 
kaavion kerrokset 2-33. 

Neulo lopuksi vielä puikon 1 silmukat 
joustinneuleella kuten edellä. Lanka on 
puikkojen 1 ja 2 välissä. Jatka kantapäähän. 

 

KANTAPÄÄ: 
Kantapää neulotaan puikoilla 2 & 3. 
Kantalapussa toistuu sama palmikkokuvio 
kuin sukan varressa. 

Aloita neulomalla kaavion ensimmäinen kerros 
ja neulo samanaikaisesti puikon 3 silmukat 
puikolle 2. Puikolla on nyt 32 s. Käännä työ. 
Neulo kaavion kerrokset 2-33, parittomat 
kerrokset työn oikealla puolella ja parilliset 
kerrokset työn nurjalla puolella.  

Kaavion jälkeen, jatka kannan kavennuksiin: 

NP: Nosta 1 s neulomatta, 17 n, 2 ny, 1 n. 

OP: Nosta 1 s neulomatta, 5 o, 2 oy, 1 o.  

NP: Nosta 1 s neulomatta, 6 n, 2 ny, 1 n. 

OP: Nosta 1 s neulomatta, 7 o, 2 oy, 1 o.  

NP: Nosta 1 s neulomatta, 8 n, 2 ny, 1 n. 

OP: Nosta 1 s neulomatta, 9 o, 2 oy, 1 o.  

NP: Nosta 1 s neulomatta, 10 n, 2 ny, 1 n. 

Jatka näin, kunnes olet kaventanut kaikki 
reunasilmukat ja keskimmäisiä silmukoita on 
jäljellä 18 (viimeisillä kerroksilla ei 2 oy:n / 2 
ny:n jälkeen jää enää silmukoita, eli lopun 1 o / 
1 n jää pois). Jaa kantalapun silmukat kahdelle 
puikolle (9-9). 

Poimi vapaalle puikolle kantalapun 
vasemmasta reunasta 16 + 1 s kantalapun ja 4. 
puikon välistä. Neulo silmukat oikein puikolle 
3. Puikolla on nyt 26 silmukkaa. 

Neulo jalkapöydän silmukat puikoilla 1 & 4 
oikein. 

Poimi puikolle 2 kantalapun oikeasta reunasta 
16 s + 1 s kantalapun ja 1. puikon 

välistä. Neule kaikki puikon 2 silmukat (26 s) 
oikein. Työssä on 17-26-26-17 silmukkaa. 
Loppu sukka neulotaan sileänä neuleena.  

 
KIILAKAVENNUKSET: 
Aloita seuraavalla kerroksella 
kiilakavennukset neulomalla puikkojen 1 & 3 
lopussa 2 oy ja puikkojen 2 & 4 alussa ssk. (16-
25-25-16). Toista kavennukset puikoilla 2 & 3 
joka toisella kerroksella, kunnes työssä on 
silmukoita 16-16-16-16. 

Jatka sileää neuletta, kunnes pohjan pituus on 
n. 3 cm vajaa toivotusta pituudesta TAI kun 
pikkuvarvas peittyy. Aloita sitten 
kärkikavennukset. 
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KÄRKIKAVENNUKSET: 
Neulo sukkiin leveä nauhakavennus 
seuraavasti: 

Puikot 1 & 3: Neulo oikein kunnes puikolla 3 s 
jäljellä: 2 oy, 1 o. 

Puikot 2 & 4: 1 o, ssk, neulo loput silmukat 
oikein. 

Toista kavennukset joka toinen kerros. Kun 
työssä jäljellä 10 s / puikko, jatka kavennuksia 

joka kerroksella. Kun työssä on jäljellä 4 s / 
puikko, katkaise lanka. Vedä silmukoiden läpi 
ja päättele huolellisesti. Neulo toinen sukka 
samoin. 

 
SUKKIEN VIIMEISTELY: 
Kastele sukat ja rullaa ne sitten kuivaksi 
pyyhkeen sisällä. Venytä sukat hellästi 
muotoonsa tai aseta ne sukkablokkeihin. 
Kuivaa sukat tasossa. 

 
 

KAAVIO 
 

 

Punainen viiva kaaviossa osoittaa kaavion keskikohdan (puikkojen vaihtumiskohta  
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Suunnittelija 
 

Minä olen Janita, mutta voit kutsua minua 
Willamagiaksi. Henkilökohtaisesta 
kokemuksesta tiedän, miten neulominen lisää 
hyvinvointia. Haluan jakaa neulomisen 
tuottamaa hyvää oloa ja neuleiloa eteenpäin 
sekä auttaa sinua löytämään sisäistä rauhaa ja 
tasapainoa neulomisen avulla. Tavoitteenani 
on tarjota kokonaisvaltainen neulekokemus, 
jossa yhdistyy oppiminen, luominen ja 
onnistuminen. 

Löydä kauneutta siitä, mitä ei voi nähdä ja 
anna neulomisen taian viedä murheesi 
mukanaan.  

IG @Willamagia #Willamagia, FB Willamagian 

Ravelry Willamagia 

willamagia@gmail.com, www.willamagia.com 

 

 

 

 

 

 

 


