
Catania 

Miehen harmaa jakku  
 

 

XS-S-M-L-XL  
Lanka: Schachenmayr Catania Denim -lanka (100% puuvilla)  

Puikot Prym: Nro 3,5 ja 4 sekä reunuksia varten pyöröpuikko nro 3,5 tai käsialan 

mukaan  

Muut tarvikkeet 4 nappia  

Tiheys 24 s ja 32 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm  

Mallineuleet Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla 

nurin  

 

 

 

 

Koko        XS S M L XL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys      88 96 104 112 120 cm  

kokopituus        66 67   68 69   70 cm 

hihan sisäpituus       49 49   49 49   49 cm 

Langan menekki 

SMC Catania Denim -lankaa 

harmaata (190)      500 550 600 650 700 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 106-114-126-134-146 s ja neulo joustinneuletta 8 cm. Muuta jousteen 

viimeisellä krs:lla s-luvuksi tasavälein 108-116-126-136-146 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä 

neule. Kun kappaleen korkeus on 43 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x4-6-8-11-13 s. Aloita 

sitten raglankavennukset. Eli neulo 2 o, 2 n, 2 o, 2 n, tee 2 s:n kavennus (=nosta 2 s neulomatta kuten neuloisit 

ne oikein yhteen, neulo 1 s oikein ja vedä nostetut s:t neulotun yli), neulo samaa kerrosta kunnes toisessa 

reunassa on jäljellä 11 s, tee 2 s:n kavennus ja neulo 2 n, 2 o, 2 n, 2 o. Neulo jatkossa oikeat s:t oikein ja nurjat 

nurin. Toista raglankavennukset joka 4. krs vielä 15-16-17-18-19 kertaa. Kun raglankorkeus on 19-20-21-22-23 

cm, jätä loput eli takakappaleen pääntien 40-40-42-42-44 s odottamaan. 

 

Vasen etukappale Luo ohuemmille puikoille 51-55-59-63-67 s ja neulo joustinneuletta 8 cm. Muuta jousteen 

viimeisellä krs:lla s-luvuksi tasavälein 51-55-61-66-70 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. 

Kun kappaleen korkeus on 39-40-41-42-43 cm, aloita pääntien viistotus. Eli neulo sivusta lähtien kunnes 

etureunassa on jäljellä 5 s, tee 2 s:n kavennus ja neulo loput 2 s oikein. Toista tällaiset kavennukset joka 10.-10.-

8.-8.-8. krs vielä 5-5-6-6-6 kertaa. HUOM: Tee sivussa kädentiekavennus ja raglankavennukset kuten takana. Jätä 

loput 3 s odottamaan. 

 

Oikea etukappale Neulo vasemman peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 58-58-62-62-66 s ja neulo joustinneuletta 8 cm. Muuta viimeisellä krs:lla s-

luvuksi tasavälein 58-58-64-64-70 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää sileän neuleen 

aikana hihan molemmissa reunoissa koossa XS: joka 8. krs 12x1 s ja joka 10. krs 3x1 s, koossa S-M: joka 6. krs 

13-16x1 s ja joka 8. krs 6-4x1 s sekä koossa L-XL: joka 4. krs 12-16x1 s ja joka 6. krs 13-10x1 s =88-96-104-

114-122 s. Kun hihan pituus on 49 cm, päätä molemmissa reunoissa 1x4-6-8-11-13 s ja tee sitten 

raglankavennukset kuten takana. Jätä loput 20 s odottamaan. 

 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele 

raglan-, sivu- ja hihasaumat. Poimi langan avulla pyöröpuikolle molemmista etureunoista 74-76-80-82-86 s, 

etukappaleiden pääntien reunasta 54 s ja neulo odottamassa olevat etukappaleiden 3 s sekä hihojen 20 s ja 

näiden väliin takakappaleen pääntien reunan 40-40-42-42-44 s. Aloita näillä 342-346-356-360-370 s:lla sileä 

neule. Tee 4. krs:lla vasempaan etureunaan napinlävet siten, että ylin tulee pääntien viistotuksen alareunaan ja 



seuraavat aina 16-16-17-17-18 s:n välein. Tee napinläpi aina siten, että neulot ylivetokavennuksen (=nosta 1 s 

neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), ota 2 lk puikolle ja neulo 2 s oikein yhteen. Neulo 

seuraavalla eli nurjan puolen krs:lla kaksi rinnakkaista langankiertoa ensin oikein ja sitten nurin. Jatka sileää. Kun 

reunuksen korkeus on 3 cm, neulo 1 krs nurjalta oikein ja jatka sileää päärmevaraksi. Tee päärmevaraan 

napinlävet samoihin kohtiin kuin etupuolella. Kun päärmeen korkeus on 3 cm, päätä s:t. Taita ja kiinnitä päärme 

nurjalle puolelle. Huolittele aina 2 napinläpeä yhdeksi. Kiinnitä lopuksi napit. 
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