
villasukka
Kimmo Pyykkö -taidemuseon Metsätöitä -näyttelyn oma villasukka

Luonnonperintösäätiö (perustettu 1995) suojelee Suomen luontoa, 
ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa 
luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän 
rauhoituksen.

Mikä on Luonnonperintösäätiö?

Säätiön toiminta perustuu suurimmaksi osaksi lahjoituksiin, joita saadaan 
sekä yksityisiltä että yrityksiltä.

Tällä hetkellä Luonnonperintösäätiöllä on 171 suojelualuetta eri puolilla 
Suomea. Lisää alueita hankitaan jatkuvasti.

www.luonnonperintosaatio.�

Metsätöitä-näyttely on muotoilijaryhmä Merja Palinin, 
Nina Ruokosen ja Helena Vaarin yhteinen matka suoma-
laiseen metsään. 

Kipinä näyttelyn syntyyn on ollut  huoli ja suru metsien 
tuhoutumisesta ja luonnon monimuotoisuuden katoami-
sesta. 
Näyttelyn teokset tarkastelevat yhteyttämme luontoon ja 
sen merkitystä elämän ja taiteellisen työskentelyn 
lähtökohtana. 

Metsät ja koko maapallon monilajinen elonkirjo ovat 
elämämme perusta. Olemme kietoutuneita yhteen. 
Suomen vanhoista luonnontilaisista metsistä on jäljellä 
enää muutama prosentti, ja lähes 80 % metsiemme 
luontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi.

Kun havahdumme oman elämämme riippuvuuteen meitä 
ympäröivästä maailmasta, vastuu, kiitollisuus ja tarve 
aktiiviseen huolenpitoon planeettaamme kohtaan kasvaa.
Näyttely rohkaisee positiiviseen aktivismiin - yhdessä 
toimimalla ylläpidämme elämää rakentavaa toivoa, ja 
hyviä asioita tapahtuu. 

Näyttelyn avulla suojellaan suomalaista ikimetsää 
Luonnonperintösäätiön kautta. 

Näyttelyssä on esillä tekstiilitaiteilija ja käsityömestari 
Helena Vaarin kirkko- ja taidetekstiilejä, taideteollinen 
suunnittelija Merja Palinin tekstiili- ja pintasuunnittelua 
sekä kuvataidekasvattaja ja tekstiilitaiteilija Nina Ruoko-
sen video- ja valokuvateoksia sekä taidekasvatuksellisia 
installaatioita.
 
Näyttelyssä ovat kutsuttuina mukana myös äänitaiteilija 
Kirsi Ihalainen ja videotuottaja Tuomas Ikonen.

Neulo Metsätöitä -villasukka 
ja tule mukaan suojelemaan ikimetsiä 

Luonnonperintösäätiön kautta.

FI78 5494 0950 0224 93

Neulo ja lahjoita:
Luonnonperintösäätiö

Viite: 210793 
(ohjautuu Metsätöitä -suojelualueeseen)

Villasukan on suunnitellut
taideteollinen suunnittelija Merja Palin

Metsätöitä -näyttely esillä 
Kimmo Pyykkö taidemuseossa 
28.1.2023-21.5.2023.

ohje 



Sukan koko: 37-39 / 40-42
Voit neuloa myös kokoa 42 + sukan teräosaa pidentämällä.
Neuletiheys: 22 s/10cm
Puikot: oman käsialan mukaan 3-4

Sileä neule: kaikki silmukat oikein
Joustinneule: 1o takareunasta neuloen, 1n

Varsi:

Luo harmaalla langalla 48 / 54 s ja jaa ne neljälle 
puikolle, 12-12-12-12 / 14-13-13-14 s.
Neulo 1 krs. sileää neuletta.
Neulo 5 krs. joustinneuletta. 
Neulo 1 krs. sileää neuletta.
Aloita kirjoneule kuvion 1 mukaan.

Sukan varsi on noin 12 cm pitkä.

Kantapää:

Aloita kantalappu neulomalla 1 puikon s:t kirjoneuletta jatkaen 4 
puikolle (yhteensä 24/ 28 s). Jätä muut s:t odottamaan. 
Käännä työ ja aloita vahvennettu neule harmaalla langalla: 1. krs: (työn 
nurja puoli) nosta 1 s neulomatta ja neulo muut s:t nurin. Käännä työ. 
2. krs: (työn oikea puoli) *nosta 1 s neulomatta, lanka jää nurjalle 
puolelle, neulo 1 s oikein*, toista *–* kerros loppuun. Käännä työ. Toista 
1.-2. kerroksia yhteensä 12 kertaa ( yhteensä 24 krs).
Neulo vielä nurjan puolen kerros ja aloita kantapohjan kavennukset.

Kantapohjan kavennukset:
Jatka samaa vahvennettua neuletta kuin aiemmin. Neulo kantatilkussa 
oikean puolen kerrosta, kunnes jäljellä on 9 / 10 s. Tee ylivetokavennus 
(= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s 
neulotun yli) ja käännä työ. Nosta 1 s neulomatta ja neulo 6 / 8 s nurin 
ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä työ. Nosta 1 s neulomat-
ta, neulo kunnes on jäljellä 8 / 9 s, tee ylivetokavennus. Jatka edelleen 
samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskellä 
silmukat pysyvät samana eli 8 / 10:nä. Kun sivusilmukat loppuvat, jaa 
kantalapun silmukat kahdelle puikolle, molemmille 4 / 5 silmukkaa. 
Poimi molemmille puikoille 4 / 5 silmukan lisäksi 13 silmukkaa kantala-
pun reunoista. ( 12 silmukkaa reunasta ja yksi silmukka 1 ja 2 puikkojen 
ja 3 ja 4 puikkojen välistä.
Tämän jälkeen 1 puikolla on 17 / 18 silmukkaa, 2 ja 3 puikoilla 12 / 13 
silmukkaa, 4 puikolla 17 / 18 silmukkaa.

Jalkaterä:

Vaihda vaaleanvihreä lanka.
Ensimmäisellä kerroksella kantalapun reunasta 
poimitut silmukat neulotaan kiertäen.
Tee kiilakavennukset joka toinen kerros 1. puikon 
lopussa 2 s. yhteen ja neljännen puikon alussa 
ylivetokavennus kunnes puikoilla 12-12-12-12 / 
13-13-13-13 s.

Kun jalkaterää on neulottu vaalenvihreällä 25 / 29 
krs ( jos haluat sukasta pidemmän neulo 
ylimääräisiä kerroksia) , neulo kirjoneuletta kuvion 
2 mukaan.

Lanka: LANG TOURING
(75 % villaa, 25 % polyamidia)
Juoksevuus 50g/ 100 m.

Lang Touring -lankaa löydät täältä: 
ONNENLANKAMOINEN
Liike sijaitsee Kimmo Pyykkö -taidemuseon 
naapurissa osoitteessa Keskusaukio 2.
Verkkokauppa: www.onnenlankamoinen.�

Onnenlankamoinen lahjoittaa 50 snt /kerä 
Metsätöitä -villasukan lankojen hinnasta 
Luonnonperintösäätiölle 21.5 asti.

Langanmenekki:
Vaaleanharmaa 303: 50 g
Tummanvihreä 18: 50 g
Vaaleanvihreä 144: 50 g
Oranssinruskea 211: 50 g

Kärkikavennus:

Neulo tumman vihreällä langalla 1 / 2 krs ilman 
kavennuksia.
Sukan kärkikavennukset neulotaan nauhakavennuk-
sella joka toisella kerroksella.

Tee nauhakavennus seuraavasti: Kun 1. ja 3. puikolla 
on jäljellä kolme silmukka, neulo ensin 2 s oikein 
yhteen ja viimeinen s oikein. 2. ja 4. puikon alussa 
neulo 1 s oikein ja tee sitten ylivetokavennus.
Kun työssä on jäljellä 12 s, katkaise lanka ja vedä se 
silmukoiden läpi ja päättele hyvin.

Viimeistely

Päättele langat ja höyrytä sukat.

Kuvio 1:
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Kuvio 2:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jos haluat tehdä jalkaterästä pidemmän, 
varaa enemmän vaalean vihreää lankaa.

Langan alkuperän voi selvittää langan 
vyötteessä olevan QR-koodin avulla.
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