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H uippusuositun suunnittelijan uudessa kirjassa neulotaan nais-
ten kirjoneulesukkia ja pitsisukkia pääasiassa keskipaksuista ja pak-
suista sukkalangoista. Monipuoliseen mallistoon kuuluu nilkkasuk-

kia, ylipolvensukkia ja kaikkea siltä väliltä. Tuttuun tapaan monessa mallissa 
yhdistellään kirjoneuletta, pitsiä ja jopa palmikkoja.

ohjeissa on kiinnitetty huomiota selkeyteen ja käytettävyyteen, ja osa 
malleista sopii myös perustaidot hallitseville aloittelijoille.

merja ojanperä on Suomen suosituimpia neulekirjantekijöitä. Hänen ai-
kaisemmat kirjansa, Kauneimmat villasukat ja Näyttävimmät villasukat, ovat ol-
leet myyntimenestyksiä, ja niiden käännösoikeudet on myyty useaan maahan.
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Knitted by hand, designed by heart.

In the new book of the top popular designer women’s stranded colourwork 
and lace socks are mainly knitted from sport and double knit yarns. The 
versatile patterns include ankle socks, over-the-knee socks and everything 

in between.

The style that became the trademark of the designer, stranded colourwork, 
lace and even braids are combined in many patterns. Attention is paid in the 
instructions to clarity and usability, and a part of the patterns are also suitable 
for beginners who master the basic skills.

woollen socks knitted with love
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Patterns: Meringue / Rosewood 
/ Johanna / Queen / Forever 
together / Chant / Susanna / 
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Little poetess / Northern lights / 
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Wings / Will-o'-wisp

Thank you About the author
Merja Ojanperä is one of the most popular 
writers of knitting books in Finland. Her 
earlier books, Most beautiful woollen socks 
and Most splendid woollen socks, have been 
best sellers. The translation rights of the first 
book have been sold to several countries.
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