
 

Catania Denim 

Nalle     

 

KOKO: Korkeus noin 45 cm  
LANKA: Schachenmayr original Catania Denim  

50 g yönsinistä (00150) ja 100 g farkunsinistä (00152). 

PRYM PUIKOT: Sukkapuikot 3,5–4 mm käsialan mukaan 
MUUTA: Tekokuituvanua täytteeksi, 2 mustaa nappia silmiksi 

(halk. 2,5 cm) ja vähän mustaa kirjontalankaa. 

SILEÄ NEULE: Op:n krs:illa o, avonaisena neuleena np:n krs:illa n. 
SILEÄ NURJA NEULE: op:n krs:illa n, avonaisena neuleena np:lla o. 

TIHEYS: 24 s ja 32 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm. 

 

TYÖOHJE: Neulo suljettuna neuleena niin, että s:t ovat vain 3 
puikolla.  

PÄÄ: Aloita takaraivosta ja etene kuonoa kohti. Luo yönsinisellä 

18 s (= 6 s kullekin puikolle) ja neulo suljettuna neuleena sileää 
neuletta 5 krs ja aloita leventäminen. Lisää jokaisen s:n jälkeen 1 s 

eli nosta s:iden välinen poikkilanka puikolle ja neulo se kiertäen o 

= 36 s. Jatka lisäämisiä joka 6. krs ja neulo sileää neuletta näin: 
12. krs: Lisää joka 2. silmukkaväliin 1 s (eli 18 s lisää) = 54 s. 

18. krs: Lisää joka 3. s:n jälkeen 1 s (18 s lisää) = 72 s. 

24. krs: Lisää joka 4. s:n jälkeen = 90 s. Neulo vielä 6 krs sileää. 

Nyt on aika merkitä korvien sijainti. Niiden paikka on 1. ja 2. puikolla. Neulo nämä puikot näin: 8 o, 14 n ja 8 o 
sekä 3. puikko oikeaa. Neulo tämän krs:n jälkeen vielä 3 krs sileää nurjaa ja aloita kaventaminen. Merkitse 

langalla tai merkkirenkaalla jokaisen puikon keskikohdan 2 s. Merkittyjen s:iden väliin jää 28 s. Neulo sileää ja 

kavenna seuraavalla krs:lla merkittyjen s:iden kummallakin puolella 1 s = 84 s. Toista kavennukset joka 2. krs 
vielä 4x = 60 s. Vaihda farkunsiniseen lankaan ja aloita kuono. Neulo ensin 1 krs o ja sitten 3 krs sileää nurjaa 

sekä kpl loppuun saakka sileää neuletta kaventaen näin: Kavenna kuten edellä joka 2. krs vielä 5x = 30 s, sitten 

joka krs 3x = 12 s. Katkaise lanka, pujota se s:iden sisään 2x ja kiristä. Päätä lanka. 

 

KORVAT: Luo yönsinisellä 16 s ja neulo np:lla 1 krs n. Jatka sileää neuletta ja lisää op:n krs:lla 1 s 2 s:n välein 7x 

= 23 s. Neulo 5 krs sileää. Jatka farkunsinisellä 1 krs o, 3 krs sileää n ja 6 krs sileää. Kavenna seuraavalla op:n 

krs:lla tasavälein 7x1s eli aina 2. ja 3. s o yhteen = 16 s. Neulo np:lla n ja päätä op:lla kaikki s:t. Neulo toinen 
korva samoin. 

 

VARTALO JA JALAT: Aloita kaulasta. Luo farkunsinisellä 30 s (= 10 s kullekin puikolle) ja neulo suljettuna 
neuleena sileää. Merkitse jokaisen 3 puikon 2 keskimmäistä s. Krs:n raja on keskellä takana. Kun sileää on 2 krs, 

aloita lisääminen. Lisää kahden merkityn s:n kummallakin puolella 1 s = 6 s lisää = 36 s. Toista lisäykset joka 2. 

krs vielä 2x, joka 4. krs 1x ja joka 6. krs 2x = 66 s eli 22 s joka puikolla. Tee aukot käsiä varten: Neulo 12 o, 

siirrä suraavat 10 s silmukkapitimelle odottamaan, luo niiden tilalle 7 uutta s = 19 s 1. puikolla. Neulo 2. puikon 

22 s oikein. Siirrä 3. puikolta 10 s silmukkapitimelle, luo niiden tilalle 7 s ja neulo loput 12 s = 19 s eli yhteensä 

60 s. Jaa s:t tasan 3 puikolle 20 s kullekin. Jatka sileää neuletta lisäten merkittyjen s:iden molemmin puoli joka 4. 

krs 2x1 ja vielä merkittyjen s:iden jälkeen 1 s = 72 s. Aloita kaventaminen työn korkeudella 14 cm. Tee 

kavennus merkittyjen s:iden molemmin puolin = 66 s. Tee kavennukset vielä joka 4. krs 2x = 54 s eli 18 s joka 

puikolla. Jaa nämä s:t jalkoja varten seuraavasti: 1. puikolla päätä 2 s ja neulo 16 s. 2. puikolla neulo 7 s, päätä 4 s 

ja neulo 7 s. 3. puikolla neulo 16 s ja päätä 2 s. Kummassakin jalassa on nyt 23 s. Neulo jalat erikseen ja jätä 
toinen jalka odottamaan. Siirrä yhden jalan 23 s 3 puikolle niin, että krs:n raja on haaran puolella. Neulo 

suljettuna neuleena ja lisää haarassa krs:n rajalla 1 s = 24 s eli 8 s joka puikolla. Neulo sileää 30 krs ja sileää n 3 

krs. Vaihda yönsiniseen lankaan ja neulo sileää lisäten 1. krs:lla tasavälein 6 s = 30 s. Neulo 10 krs sileää ja aloita 
kaventaminen. Kavenna joka puikon alussa 2 o yhteen, kunnes työssä on 12 s. Katkaise lanka, pujota se s:ihin 2x, 

kiristä ja päätä lanka. Neulo toinen jalka samoin. 

 



KÄDET: Poimi farkunsinisellä aloittaen käden aukon luotujen 7 s:n keskeltä, poimi aukosta 4 s, aukon päästä 2 

uutta s kiertäen, neulo odottavat 10 s, poimi aukon päästä 2 s kiertäen, poimi aukosta 3 s = 21 s eli 7 s joka 
puikolla ja krs:n raja on kainalossa. Neulo sileää 25 krs ja 3 krs sileää n. Vaihda yönsiniseen lankaan ja neulo 

sileää lisäten 1. krs:lla tasavälein 6 s = 27 s eli 9 s joka puikolla. Neulo 10 krs ja aloita kavennukset. Tee 

kavennukset kuten jalassa, kunnes jäljellä on 9 s. Katkaise lanka, pujota se s:iden sisään 2x, kiristä ja pujota 
langanpää np:lle. Neulo toinen käsi samoin. 

 

VIIMEISTELY: Täytä pää aloituksen aukosta. Pujota luomissilmukat neulan avulla langalle, kiristä ja päätä lanka. 

Kirjo nenä laakapistoin ja suu varsipistoin. Ompele napit silmiksi kuvan mukaisesti. Ompele korvien sivusaumat, 
ompele ne lopetusreunasta pään nurjiin s:ihin ja ompele takaa aloitusreuna samaan kohtaan. Ompele 

haarasauma. Täytä kädet ja jalat sekä vartalo aloituksen aukosta. Ompele pää aukkoon. 
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