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HANKASALMEN
KIRKKOSUKKA II

HANKASALMEN KIRKKOSUKAT

Nämä kirkkosukat ovat saaneet innoituksensa Hankasalmen kirkon moninaisten ja kauniiden
ikkunoiden yksityiskohdista.

Sukassa on ylimpänä tähtitaivas muistuttamassa meitä joulun tähdestä. Meidänkin ajassamme,
joskus kaoottiseltakin tuntuvassa maailmassa, se yhä tarjoaa meille suunnan, jota kohti kulkea.
Tähtitaivaan alla on kirkon katonharja. Kirkkorakennukset toimivat vuosisatojen ajan suojana
turvaa hakeville. Tässä sukassa tuo suojaava katto kertoo meille Jumalan suojeluksesta, jossa me
saamme elää. Kolmesta erilaisesta ikkunasta muotonsa saaneet kuviot kertovat siitä, että
seurakunta ei ole suljettu yhteisö. Ikkunat toimivat kahteen suuntaan niistä näkee sekä sisälle että
ulos. Valokin kulkee niiden kautta kumpaankin suuntaan, päivällä ulkoa tuleva valo valaisee kirkon,
mutta pimeään aikaan kirkosta loistaa valoa pimeyteen. Hankasalmen kirkko on jo 130-vuoden
ajan ollut osa Hankasalmelaista elämänmenoa, toivottavasti se saa olla sitä myös jatkossa.

Nämä kirkkosukat julkistetaan lähimmäisen sunnuntaina vuonna 2022, jolloin juhlistamme myös
diakoniatyön 150-vuotisjuhlavuotta. Diakonia on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa
palvelua kirkon elämässä, se on yksi kirkon perustuntomerkeistä. Toinen toisistamme
huolehtimista ja välittämistä voimme osoittaa monin tavoin, vaikkapa villasukkien avulla. Toivon,
että nämä sukat tulevat lämmittämään monen Hankasalmelaisen arkea ja juhlaa joko itse tehtynä
tai lahjaksi saatuna.

9. syyskuuta 2022
Hankasalmella sen 150-vuotisjuhlavuonna

Susanna Holopainen
Sukan suunnittelija

Tähän sukkaan tarvitset
(Naisten sukka)

Sukkapuikot 3½ tai käsialan mukaan

Novita Seitsemän veljestä lankaa kahta eri väriä noin 150 g kumpaakin, värit voit valita itse

Neuleohjeen lukeminen:






Joustineule suljettuna neuleena *2 oikein 1 nurin* toista *-*
Sileä neule suljettuna neuleena neulo kaikki kerrokset oikein
Ruutupiirustus neulotaan sileää neuletta suljettuna neuleena
Kavennukset tehdään (ohjeen mukaisilla kerroksilla) 1. ja 3. puikolla, neulo puikon alussa yksi
silmukka oikein ja kaksi seuraavaa silmukkaa oikein yhteen
Muista sitoa lanka nurjalta puolelta kohdissa, joissa yhdellä värillä tehdään peräkkäin
enemmän kuin neljä silmukkaa ylipitkiä langanjuoksuja välttääksesi

Ohje on pitkävartiselle sukalle, mikäli haluat lyhytvartisen sukan luo 56 silmukkaa ja jaa ne tasan
neljälle puikolle 14-14-14-14, neulo resorin jälkeen yksi kerros pohjavärillä ja aloita sen jälkeen II
ruutupiirroksen riviltä 1

Halutessasi voit tehdä sukasta oman näköisesi esimerkiksi palmikkoresorilla.

Neulontaohje


Luo 60 silmukkaa pohjavärillä



Jaa silmukat neljälle sukkapuikolle seuraavasti 16-14-16-14



Neulo suljettuna neuleena 10 kerrosta joustinneuletta*2 oikein – 1 nurin* toista *-*



Neulo vielä yksi kerros sileää neuletta suljettuna neuleena, tee tällä kerroksella kavennus 1.
ja 3. puikolla



Aloita sitten kirjoneule I ruutupiirroksen 1 kerrokselta, toista 29 silmukan mallikerta kaksi
kertaa



Tee kavennus 1. ja 3. puikolla I ruutupiirroksen 13 kerroksella (tämän jälkeen työssä on 56
silmukkaa 14-14-14-14)



Kun olet neulonut I ruutupiirroksen kerrokset 1-35, jatka II ruutupiirroksen 1 kerroksesta,
toista 28 silmukan mallikerta kaksi kertaa



Kun olet neulonut II ruutupiirroksen kerrokset 1-23 aloita kantapää



Tiimalasikantapää:
o Katkaise kuviolanka, kantapää tehdään pohjavärillä.
o Jätä 3. ja 4. puikon silmukat odottamaan. Siirrä 1. ja 2. puikon silmukat samalle
puikolle neuloen oikeaa, kunnes jäljellä on 1 s. Käännä työ ja tee puikolle
langankierto takakautta (vie lanka nurjan puolen alussa puikon taakse ja tuo puikon
yli eteen).
o Neulo seuraava silmukka nurin ja paina langankiertoa puikkoa vasten niin, ettei se
pääse aukeamaan. Edellisellä kerroksella neulomatta jätetyn silmukan ja
langankierron väliin jää nyt selvä rako.
o Jatka nurjia silmukoita, kunnes jäljellä on 1 silmukka. Käännä työ ja tee puikolle
langankierto etukautta (vie langankierto oikean puolen alussa puikon edestä puikon
yli taakse).
o Neulo seuraava silmukka oikein. Edellisellä kerroksella neulomatta jätetyn silmukan
ja langankierron väliin jää jälleen selvä rako.
o Jatka oikeaa, kunnes jäljellä on 2 silmukkaa ennen edellisellä kerroksella jäänyttä
rakoa. Käännä työ ja tee langankierto puikon takaa eteen. Neulo nurin, kunnes

jäljellä on 2 silmukkaa ennen edellisen kerroksen rakoa. Käännä työ ja tee
langankierto edestä taakse.
o Jatka lyhennettyjä kerroksia kuten edellä ja käännä työ aina 2 silmukkaa ennen
edellisellä kerroksella jäänyttä rakoa. Jatka neulomista, kunnes molemmissa
sivuissa on 9 rakoa ja olet tehnyt viimeisen langankierron oikean puolen alkuun.
o Aloita sitten kerrosten pidentäminen. Neulo oikein, kunnes vasemmalla puikolla on
jäljellä 1 silmukka ennen edellisen kerroksen rakoa. Nosta 1 silmukka neulomatta
kuin neuloisit sen nurin. Nosta raon toiselta puolelta vielä 1 silmukka neulomatta,
mutta nosta se kuin neuloisit sen oikein.
o Siirrä nostetut 2 silmukkaa takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne oikein yhteen.
Merkitse seuraava rako pujottamalla silmukkamerkki puikolle. Merkki helpottaa
raon löytämistä seuraavalla kerralla.
o Käännä työ, nosta 1 silmukka neulomatta ja neulo nurin, kunnes vasemmalla
puikolla on jäljellä 1 silmukka ennen edellisen kerroksen rakoa. Neulo rakoa
edeltävä ja sitä seuraava silmukka nurin yhteen. Nurjalla puolella silmukoita ei
tarvitse siirrellä ennen kavennusta. Merkitse seuraava rako silmukkamerkillä.
o Käännä työ. Nosta 1 silmukka neulomatta ja neulo oikein, kunnes puikolla on jäljellä
1 silmukka ennen rakoa. Nosta 1 silmukka neulomatta nurin ja 1 silmukka
neulomatta oikein. Siirrä nostetut silmukat takaisin ja neulo nostetut silmukat
oikein yhteen ja pujota merkki seuraavaan rakoon. Käännä työ, nosta 1 silmukka
neulomatta ja neulo nurin, kunnes puikolla on jäljellä 1 silmukka ennen
rakoa/merkkiä. Poista merkki, neulo 2 silmukkaa nurin yhteen ja pujota merkki
seuraavaan rakoon.
o Toista kunnes kantapään molemmissa sivuissa on jäljellä 1 rako ja olet viimeksi
neulonut nurjan puolen kerroksen.
o Käännä työ, ota kuviolanka mukaan työhön ja jatka kirjoneuletta III ruutupiirroksen
1 kerrokselta, toista 28 silmukan mallikerta kaksi kertaa. (Huom! kerroksen
vaihtumiskohta siirtyy 2. ja 3. puikon väliin). Nosta 1 silmukka neulomatta ja neulo
oikein, kunnes puikolla on jäljellä 1 silmukka ennen rakoa. Nosta ja neulo silmukat
yhteen kuten edellä, mutta älä käännä enää työtä.

o Neulo 3. ja 4. puikon silmukat. Poista 1. puikon alussa viimeinen merkki ja neulo 2
silmukkaa oikein yhteen. Kaikki kantapään raot on nyt neulottu umpeen ja työssä
on 56 silmukkaa. Jaa kantapään silmukat jälleen kahdelle puikolle.


Toista III ruutupiirroksen kerroksia 1-12, kunnes pohjan pituus on riittävä (pikkuvarvas
peittyy).



Katkaise kuviolanka ja aloita kärkikavennukset. Neulo 3. ja 1. puikon alussa 1 oikein, tee
ylivetokavennus ja 4. ja 2. puikon lopussa 2 oikein yhteen. Tee kavennukset joka toinen
kerros, kunnes työssä on jäljellä 28 silmukkaa. Tee sitten kavennukset joka kerros, kunnes
työssä on jäljellä 8 silmukkaa. Katkaise lanka, vedä se jäljelle jääneiden silmukoiden läpi ja
päättele.



Neulo toinen sukka samoin.

I RUUTUPIIRROS

II RUUTUPIIRROS

III RUUTUPIIRROS

