
Catania 
Oranssi toppi  
 

Koko: 36/38 ja 40/42 

 

Valmiin neuleen mitat:  

Vartalon ympärys 75 / 83 cm 

koko pituus 71,5 / 71,5 cm 

 

Lanka: Schachenmayr Catania 100 % puuvillaa,  50 g = 125 m. 

melonia (00235) 250 / 300 g.  

Pyöröpuikko Prym: Nro 3,5-4 tai käsialan mukaan, puikon pituus 70 cm.  

Tiheys: 22 s ja 30 krs pitsineuletta = 10 cm. 

 

 

Kaksinkertainen aloitus: Luo s:t kahdelle puikolle muuten normaalisti, mutta 

peukalolla oleva lanka on kaksinkertaisena, puikolle muodostetaan s:t 

yksinkertaisella langalla. 

Sileä nurja neule: Neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein. 

Pitsineuleet A ja B: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on 

vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla s:t siten miltä ne näyttävät, neulo 

lk:t ruutupiirroksen selitysten mukaan. Piirroksen B pitsineuleessa on 36/38 

koossa 33 s ja 40/42 koossa 37 s eli molemmissa reunoissa on 2 nurjaa s 

enemmin. Tee piirroksesta ensin krs:t 1.-26. ja toista sitten krs:ia 3.-26. Kun kavennat kappaleen reunoissa s:ita, 

ole tarkkana pitsineuleen kavennusten ja langankiertojen kanssa jotta ne aina vastaavat toisiaan ja s-luku pysyy 

oikeana. Jos et voi tehdä reunassa kavennusta ja langankiertoa, neulo s:iden tilalla sileää neuletta. 

 

Taka- ja etukappale: Luo pyöröpuikolle kaksinkertaisena aloituksena 184 / 200 s ja neulo suljettuna neuleena 

ensin 1 krs nurin. Aloita sitten pitsineule A piirroksen 5. s:n kohdalta koska krs:n alku on takana ja neulo 

piirroksen vasempaan reunaan, tee sitten 33 / 37 s:lla pitsineuletta piirroksen B mukaan, tee 13 s:lla pitsineuletta 

piirroksen A mukaan (=sivu), neulo 33 / 37 s:lla pitsineuletta piirroksen B mukaan, tee 13 s:lla pitsineuletta 

piirroksen A mukaan (=keskietu), neulo 33 / 37 s:lla pitsineuletta piirroksen B mukaan, tee 13 s:lla pitsineuletta 

piirroksen A mukaan (=sivu), neulo 33 / 37 s:lla pitsineuletta ja lopuksi 4 s piirroksen A alusta. Neulo jatkossa s:t 

tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 12 cm (=36 krs), aloita sivukavennukset. Eli neulo molemmissa 

sivuissa pitsineuleen A 1. s ja sitä edeltävä nurja s oikein yhteen ja tee raidan viimeisellä ja sitä seuraavalla nurjalla 

s:lla ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli). Työstä kapenee siis 4 s. 

Toista tällaiset kavennukset vielä 3 kertaa joka 8. krs =168 / 184 s, eli B pitsiraidoissa on jäljellä 29 / 33 s. Kun 

kappaleen korkeus on 22 cm (= 66 krs), päätä krs:n alusta 5 s ja jatka mallineuleita edestakaisin. Neulo 

seuraavalla työn oikean puolen krs:lla reuna-s, 2 o, tee ylivetokavennus, neulo samaa kerrosta kunnes 

vasemmassa reunassa on jäljellä 5 s, neulo 2 s oikein yhteen, 2 o ja tee reuna-s. Toista tällaiset kavennukset joka 

2. krs vielä 49 / 61 kertaa ja sitten joka 4. krs 7 / 1 kertaa. Kun kappaleen korkeus on 44 cm (=132 krs) päätä 

etukappaleen keskimmäiset 5 s pääntietä varten ja neulo ensin oikea olka. Jatka takareunassa kavennuksia ja 

neulo samalla pääntien reunassa 2 s:n sisäpuolella 2 s oikein yhteen joka 4. krs 4 kertaa ja sitten joka 12. krs 4 

kertaa. Kun kappaleen korkeus on 71,5 cm (=215 krs), päätä loput 14 / 16 s kerralla. Neulo pääntien toinen 

puoli vastaavasti. Tee nyt pääntien kavennukset 2 s:n sisäpuolella ylivetokavennuksina. 

Viimeistely: Aseta neuleet kosteitten liinojen alle mittoihinsa ja anna kuivua. Ompele olkainten päätetyt s:t 

toisiinsa. 

 
 

 

 

 



½ etukappaletta       ½ takakappaletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitsineuleen A ja B ruutupiirros 

Ruutupiirroksen selitykset 

= oikea s 

= nurja s 

= langankierto puikolle, neulo seuraavalla työn oikean puolen krs:lla lk oikein ja nurjan puolen krs:lla nurin 

= neulo 2 s oikein yhteen 

 

= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli 

= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 2 s oikein yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli 
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