
Catania Denim 

Pusero     

 

Koko: 104/110 (116/122) 128/134 (140/146)  

Neuleenmitat: Ympärys 81(87)93(101) cm, pituus 39(45)49(55) cm ja hihan 

sisäpituus 33(36)40(44) cm. 

Lanka: Schachenmayr Catania Denim  

400(450)500(550) g farkunsinistä (00152) ja 50 g vaaleansinistä (00153). 

Puikot Prym: 3 ja 3,5–4 mm tai käsialan mukaan, pyöröpuikko 3 mm pituus 40 cm 

Tiheys: 20 s ja 38 krs puolipatenttia paksummilla puikoilla = 10 x 10 cm.  

Pouolipatentti: Parillinen s-määrä + 1 s. Neulo np:n krsilla: 1 rs (reuna-s), * 1o, nosta 

1 s takakautta neulomatta ja jätä samalla lanka puikolle*, 1o, 1 rs. Op:n krs:illa: 1 rs, 

*1n, neulo s+ lk oikein yhteen*, 1n, 1 rs. Puolipatentti suljettuna neuleena: Krs 1: 

*1n, nosta 1 s + 1 lk takakautta neulomatta*. Krs 2: *1n, 1 s + 1 lk oikein yhteen*. 

Sileä neule: Op:n krs:illa o ja np:n krs:illa n 

Sileä nurja neule: Op:n krs:illa n ja np:n krs:illa o 

 

TAKAKAPPALE: Luo ohuemmille puikoille vaaleansinisellä 83(89)95(103) s ja neulo 

sileää nurjaa 7 krs aloittaen np:n krs:lla. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo op:n 

krs:lla sileää neuletta niin, että neulot puikolla olevan s:n kanssa yhteen samalla 

kohdalla olevan luomissilmukan. Näin muodostuu helman kuja. Neulo sileää vielä 1 

krs vaalealla ja 1 krs farkunsinisellä. Aloita puolipatentti np:n krs:lla. Kun puolipatentin 

korkeus on 25(30)33(38) cm, aloita kädentiet. Päätä kummastakin reunasta krs:n 

alussa 1x3 s, päätä sitten kummastakin reunasta joka 2. krs 2x2 s ja 1x1 s sekä sitten 

joka 4. krs 2x1 s = 63(69)75(83) s. Aloita pääntie ja olka puolipatentin korkeudella 

36(42)46(52) cm. Päätä pääntieksi keskimmäiset 23(23)25(25) s ja neulo pääntien 

puolet erikseen. Päätä pääntien reunasta joka 2. krs 1x3 s ja 2x2 s ja samanaikaisesti 

sivureunasta alkaen olkapääksi joka 2. krs 3x3(4)5(6) s ja 1x4(4)3(6) s. 

 

ETUKAPPALE: Neulo kuten taka-kpl, paitsi jätä helman kujaan keskelle eteen aukko nauhalle. Tee reikä sileän nurjan 6. 

krs:lla keskimmäisten 3 s:n kummallekin puolelle (reikä = neulo 2 s yhteen + 1 lk puikolle). 

Kavenna kädentie sivureunassa samalla korkeudella ja samoin kuin takana. Kun patentin korkeus on 33(39)43(49) cm, 

aloita pääntie. Päätä keskimmäiset 17(17)19(19) s ja neulo pääntien puolet erikseen. Päätä pääntien reunasta krs:n alussa 

joka 2. krs 1x3, 1x2 ja 4x1 s. Päätä olkapäät samalla korkeudella ja samoin kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli 

vastaavasti. 

 

HIHAT: Luo ohuemmilla puikoilla vaaleansinisellä 39(41)43(45) s ja neulo reunus kuten takana paitsi ilman reikiä. Aloita 

patenttineule np:n krs:lla kuten takana ja levennä hihaa lisäämällä kumpaankin reunaan (rs:n sisäpuolelle) 1 s joka 

10(10)12(12). krs 10(11)2(5)x ja sitten 1 s joka 8(8)10(10). krs 1(1)11(9)x = 61(65)69(73) s sekä neulo lisätyilläkin s:illa 

puolipatenttia. Kun puolipatenttia on 32(35)39(43) cm, aloita pyöriö. Päätä kummastakin reunasta krs:n alussa joka 2. krs 

2x2 s. Kavenna sitten molemmista reunoista joka 2. krs 10(11)12(13)x 1 s, päätä taas molemmista reunoista joka 2. krs 

3x2 s ja 1x3 s sekä sitten loput 15(17)19(21) s. Neulo toinen hiha samoin. 

 

VIIMEISTELY: Levitä kpl:t tasaiselle alustalle mittojen mukaan, kostuta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat, sivusaumat 

(varo helmassa, ettet sulje nauhakujaa) ja hihojen saumat. Istuta hihat. Poimi pääntien reunasta vaaleansinisellä 

pyöröpuikolle 100(100)104(104) s ja neulo samanlainen nurja reunus kuin helmassa sekä 2 krs oikeaa. Neulo sitten 

farkunsinisellä puolipatenttia 3 cm ja käännä sitten mallineuleen 2. krs:n jälkeen työ niin, että entinen op tulee mallineuleen 

ja työn np:ksi. Neulo 17 cm ja päätä s:t joustavasti. Kierrä nyöri farkunvärisestä 6 langasta, joiden pituudeton 

120(130)140(150) cm. Pujota nyöri helman nauhakujaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taka- ja etu-kpl  Hiha 
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