
Catania Denim 

Toppi    (S8933A+B) 

 

Koko: 104/110(116/122)128/134(140/146)XS (S) M (L) XL  

Neuleen mitat: Ympärys 62(66)70(78)81(88)99(110)121 cm, pituus 

36(40)44(50)65(65)65(65)65 cm. 

Lanka: Schachenmayr Catania Denim (100 CO, 50 g = 125 m), 

150(150)200(200)250(300)350(350)400 g turkoosia (00165) tai 

farkunsinistä (00152) 

Puikot Prym: 3,5 ja 4 mm tai käsialan mukaan, pyöröpuikko 4 mm pituus 60 

cm 

Tiheys: 22 s ja 28 krs kohoneuletta paksummilla puikoilla = 10 x 10 cm.  

Kohoneule: S-määrä on jaollinen 4:llä + 1 s + reuna-s:t (= rs). 

Krs 1 op:lla: Kaikki s:t o. 

Krs 2 ja kaikki np:n krs:t: Neulo s:t siten miltä ne näyttävät. 

Krs 3: 1 rs, *1o, 1n*, toista *–* ja loppuun 1o, 1 rs. 

Krs 5: Kaikki s:t o. 

Krs 7: 1 rs, *1n, 1o*, loppuun 1n, 1 rs. Toista näitä 8 krs. 

 

TAKAKAPPALE: Luo ohuemmille puikoille 71(75)79(87)91(99)111(123)135 

s ja neulo helmaneuletta np:lla aloittaen näin: Krs 1: 1 rs, *1 n, 3 o*, toista *–

* ja krs:n loppuun 1 n, 1 rs. Neulo kaikki op:n krs:t o. Krs 3: 1 rs, *2 o, 1 n, 1 

o*, toista *–* ja krs:n loppuun 1 o, 1 rs. Toista näitä 4 krs. Kun työn korkeus 

on 6(7)7(8)12(12)12(12)12 cm, vaihda paksumpiin puikkoihin ja kohoneuleeseen. Kun työn korkeus on 

33(37)41(47)37(35)33(31)29 cm, aloita kädentiet. Päätä kummastakin reunasta krs:n alussa 1x4(4)4(4)5(5)5(7)7 s, 

kavenna sitten kummastakin reunasta joka 2. krs 5(6)6(7)8(8)8(8)8x1 s = 53(55)59(65)65(73)85(93)105 s. Aloita 

pääntie työn korkeudella 33(37)41(47)61(61)61(61)61 cm. Päätä keskimmäiset 23(25)27(31)29(31)35(37)39 s ja neulo 

pääntien puolet erikseen. Kavenna pääntien reunasta joka 2. krs 2(2)2(2)4(4)4(4)4x1 s = 13(13)14(15)14(17)21(24)29 s. 

Päätä ne olkapäiksi työn korkeudella 36(40)44(50)65(65)65(65)65 cm. 

ETUKAPPALE: Neulo kuten taka-kpl, kunnes työn korkeus helmaneuleen yläreunasta mitattuna on 

17(19)22(26)37(35)33(31)29 cm. Aloita pääntie päättämällä keskimmäiset 3 s. Neulo pääntien puolet erikseen. Kavenna 

kädentie sivureunassa samalla korkeudella ja samoin kuin takana ja pääntie näin: 1 s joka 2. krs 

9(9)10(12)14(14)15(16)17x, sitten 1 s joka 4. krs 3(4)4(4)3(4)5(5)5x. Päätä olkapäät samalla korkeudella kuin takana. 

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

reunasta pyöröpuikolle 85(91)97(105)106(117)130(141)152 s, neulo 1 krs n, sitten 1 krs o ja päätä samalla s:t. Poimi 

kädenteiltä 62(68)72(74)76(86)94(104)116 s ja neulo samanlainen reunus (1. krs np:lla o). Ompele sivusaumat. Pujota 

kaikki langanpäät np:lle. 
 

Naisen etu- ja taka-kpl  Tytön etu- ja taka-kpl  
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