
VAUVANSUKKIA SAIRAALAAN 

Sukkia kerätään synnytyssairaaloihin vastasyntyneiden 

osastolle ja pienille keskosille. Sukkia käytetään osastoilla ja annetaan lahjaksi kotiin lähteville vauvoille. 

Erilaiset yhdistykset ovat järjestäneet sukkakeräyksiä esim. Paikalliset Marttayhdistykset ovat  neuloneet 

vastasyntyneille vauvoille sukkia ja peittoja. Myös Mannerheimin lastensuojeluliitolla on ollut sukkatempauksia esim 

Nenäpäivänä. Vuonna 2009  Marttajärjestö täytti 110 vuotta. Martat neuloivat talkootyönä sukat kaikille Suomessa 

juhlavuonna syntyville vauvoille. Toinen juhlija, 90 vuotta täyttävä Suomen Kätilöliitto, huolehti sukkien jakelusta 

synnytyssairaaloissa. 

Facebookista löytää helposti hyväntekeväisyyteen neulovia ryhmiä. Tampereen yliopistolliseen sairaalaan neuloville 

on  TAYS:siin villasukkia  -niminen ryhmä. Uuuden lastensairaalan tukiryhmän nimi on Käsitöitä uudelle 

Lastensairaala 2017. 

Yleensä sukat kootaan yhteen ja toimitetaan yhtenä pakettina 

osastolle. Sukat tulee kiinnittää langalla toisiinsa, etteivät parit mene sekaisin.  Sukissa tulisi myös olla lappu, jossa on 

pesuohjeet ja tietoa materiaalista. Jos neulojan kotona asustaa kotieläimiä, nekin on syytä merkitä lappuun. Sukat 
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kannattaa myös pakata tiiviisti muovipussiin ja laittaa pariksi päiväksi pakastimeen. Muovipussin päälle merkintä: 

eläintalous. Pakastaminen tuhoaa langassa olevia epäpuhtauksia. Harva vauva saa allergiaoireita eläinpölystä, mutta 

allergisille vanhemmille pakastamisella voi olla merkitystä. Ainakin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan 

eläintalouksista tulevat sukat tulisi pakastaa. 

Sukkia kerätään muuallekin kuin sairaalaan. Esim.  hyväntekeväisyysjärjestö HOPE ottaa vastaan sukkia ja toimittaa ne 

vähävaraisten tai äkillisen kriisin kokeneiden perheiden lapsille.  

Neulo sukkia ja lapasia kylmiin maihin 

Villasukille, lapasille ja muille villavaatteille on jatkuvasti suurta kysyntää. Villavaatteita on lähetetty muun 

muassa Mongoliaan, Tadžikistaniin ja Kazakstaniin 

– See more at: http://www.punainenristi.fi/lahjoitukset/vaatelahjoitus/tee-itse-

avustustarvikkeita#sthash.UHbNfjOm.dpuf 

Sukkaohjeita 

Ohjeet ovat 50-70 cm pituiselle vauvalla ellei toisin mainita. Vauvan sukan pituus on noin 9 cm. Kärjen kavennuksen 

voi aloittaa, kun mittaa kantapäästä on kertynyt 8 cm. Sukan teräosan leveys on 6-7 cm ja varren pituus noin 8 cm. 

Muuten sukan mallilla ja kuosilla ei ole väliä. 

Langan tulisi olla pehmeää ja ohutta materiaalia joka ei kutita tai ärsytä herkkää ihoa. Pitkäkuituinen merinovilla on 

parasta mutta muutkin pehmeät villa- ja akryylilangat sopivat vastasyntyneen vaatteisiin. Erityisesti keskosten sukat 

tulisi neuloa pehmeästä vauvalangasta. Pienimpiä sukkia käytetään myös täysiaikaisilla vauvoilla valohoidossa. 

Valohoidossa vauvalla on päällään vain vaippa ja villasukat.  Villasukat laitetaan yleensä vaatteiden päälle eikä langan 

karkeus ole sukissa niin merkittävää kuin muissa vauvanvaatteissa. 

Ohjeissa on käytetty kolmea erivahvuista lankaa: 

Ohut lanka neulotaan 2,5 puikoilla ( esim Babyull, Ida), 

Keskivahvuinen lanka neulotaan 3 puikoilla (Nalle, Silja) 

Paksu lanka vaatii 3,5 puikot (7 veljestä, Ville, Zandra) 

Kantapäiden ohjeet löytyvät tämän blogin Sukka-sivulta 
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Marttojen vauvasukat 

Tarkempi ohje löytyy Novitan sivuilta 

Lanka esim Marttojen vauvasukkalanka, Wool, Nalle,  Silja noin 50g/150 m 

Puikot 3 

Langan menekki 25 g 

 

 Luo 40 s ja neulo 8 cm 1 o, 1 n (noin 30 krs) 

 neulo kantalappu I ja IV puikoilla 

 kavenna aluksi 2 s tasavälein = 18 

 neulo 12 krs 

 kantapohja 8-10-8 

 poimi kantalapun kummastakin reunasta 8 s 

 kiilakavennukset: kavenna 3 s kummaltakin puolelta= 36 s 

 neulo kunnes jalkaterän pituus kantapäästä mitaten on 8 cm (16 krs) 

 kärkikavennukset: kavenna joka kerroksella I ja III puikon lopussa 2 s oikein yhteen, II sekä IV puikon alussa 

ylivetokavennus 

 kun jäljellä on 8 s päättele työ 
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Vihreät raitasukat 

Lanka Silja, raidoissa Nalle ja Silja 

Puikot 3 

langan menekki 25 g 

 

 Luo 40 s 

 neulo 1 o, 1 n joustinneuletta 5,5 cm =22 krs 

 neulo 2 krs sileää ja kavenna joka puikolta 1 s = 36 s 

 tee tiimalasikantapää 

 neulo 3 krs vihreällä, 2 krs mustaa, 2 krs vihreää, 3 rks keltaista, 2 krs vihreää, 2 krs mustaa,  4 krs vihreää 

 kavenna jokaisen puikon keskellä ja lopussa 2 s yhteen joka toisella kerroksella 

 vedä lanka viimeisten 8 silmukan läpi ja päättele 
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Vihreät joustinneulesukat 

Lanka Silja, raidoissa Nalle ja Silja 

Puikot 3 

langan menekki 25 g 

 

 luo 40 s ja neulo 2 o, 2 n joustinta 8 cm = 30 krs 

 neulo I IV puikon silmukat samalle puikolle ja siirrä 1 s viereisiltä puikoilta mukaan 

 tarkista, että joustin jatkuu muilla puikoilla 1 o, 2 n 2 o ….1 o 

 tee tiimalasikantapää 

 neulo teräosaa 16 krs sukan pohjassa sileää, muuten joustinta 

 tee kapea nauhakavennus kärkeen. Neulo I ja III  puikon alussa ja II ja IV lopussa 2 o yhteen 

 vedä lanka viimeisten 8 silmukan läpi ja päätä työ 
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Vihreävalkoiset kirjoneulesukat 

Lanka Nalle, raidoissa Silja 

Puikot 3 

langan menekki 25 g 

 

 Luo 40 s 

 neulo 1 o, 1 n joustinneuletta 22 krs, joka 4 krs vihreällä 

 neulo 2 krs sileää ja kavenna joka puikolta 1 s = 36 s 

 tee tiimalasikantapää 

 1 krs valkoista, kavenna samalla 1 s 

 neulo pallokuviot, pallojen välissä 2 s ja 4 krs valkoista 

 neulo 2 krs ja aloita kärkikavennukset 

 kavenna jokaisen puikon lopussa 2 s yhteen joka kerroksella 

 vedä lanka viimeisten 8 silmukan läpi ja päättele 
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Vauvan sukka ilman kantapäätä  

Kiertyvä joustinneule mukautuu jalkaan vaikka sukkaan ei tehdäkään kantapäätä. Suoraa sukkaa voi käyttää myös 

lapasena 

Lanka Ida, 50 g/150 m 

Puikot: Sukkapuikot 3-3.5mm 

Langanmenekki 25 g 

 

 Luo 36-40 silmukkaa 

 neulo 1,5 cm 1 o, 1 n 

 neulo 1 krs oikein 

 jatka 2 oikein 2 nurin siten, että siirrät joustinkuviota aina 1 silmukan eteenpäin joka 4. kerros 

 neulo 12-15 cm 

 tee kärkikavennus: Neulo 3 o, 2 yhteen koko krs 

 3 krs oikein 

 2 o, 2 yhteen koko krs 
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 2 krs oikein 

 2 o yhteen koko krs 

 vedä lanka kaikkien silmukoiden läpi ja päättele 

  

Punaiset paksut sukat 

Lanka Ville, raidoissa Zandra 

Puikot 3,5 

langan menekki 30 g 

 

 Luo 32 s ja neulo 1o, 1 n rersoria 4 krs pun,* 1 krs kirjava, 3 krs pun*. Toista *-*  5 kertaa. 

 katkaise kirjava lanka ja neulo punaisella 2 krs sileää ja kavenna samalla jokaiselta puikolta 1 s = 28 

 siirrä I ja IV silmukat + 1 s samalle puikolle ja tee tiimalasikantapää 

 neulo kantapään jälkeen vielä 14krs 

 tee nauhakavennus sukan kärkeen. Neulo I ja III puikon alussa 2s takareuoistaan yhteen ja II ja IV puikonlopussa 2 

yhteen. 
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 Kirjavaa sukkaa rauhoittaa yksivärisellä langalla neulottu kantapää ja kärki. 
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Vaaleanpunaiset pintaneulekuviosukat 

Lanka: 

Puikot: 3 

Langan menekki: 30 g 

 

 luo 40 s ja neulo 6 krs  2o, 2n 

 neulo 4 o, 2 n kuvioneuletta 4 krs 

 siirrä kuviota 2 s vasemmalle ja neulo taas 4 krs 

 siirrä kuviota 8 kertaa ja aloita sitten kantapää 

 neulo 1 krs oikeaa ja kavenna tasaisesti 1 s joka puikolta 

 Kantatilkku: siirrä I ja IV puikon silmukat samalle puikolla (18 s)  ja neulo niillä 12 krs 

 aloita kantapään kavennukset, jaa silmukat 6-6-6 

 poimi kantalapun reunoista 8 s 

 tee kiilakavennukset joka toinen krs 2 kertaa (=38 s) 

 neulo kunnes sukan pituus kantapäästä on 8 cm 

 neulo 3 s, 2 syhteen koko krs, 2 välikerrosta 

 neulo 2 s, 2 yhteen koko krs, 1 välikerros 

 neulo 1 s, 2 yht. koko krs, 1välikerros 

 neulo 2 yht kokokrs, päätä 

Palmikkosukka 

Lanka Nalle 

Puikot 3 

https://simpsukka.files.wordpress.com/2014/06/p5210635.jpg


Langan menekki 25 g 

 

 Luo 40 s 

 neulo 1 o, 1 n joustinneuletta 5,5 cm =22 krs 

 neulo sukan päälle 2 n, 4 s (palmikko), 2 s nurin 

 neulo tiimalasikantapää 

 neulo kunnes jalkaterän pituus kantapäästä mitaten on 8 cm 

 kärkikavennukset: kavenna joka kerroksella I ja III puikon lopussa 2 s oikein yhteen, II sekä IV puikon alussa 

ylivetokavennus 

 kun jäljellä on 8 s päättele työ 
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