Catania
Koko: 36/38, 40/42 ja 44/46
Valmiin neuleen mitat:
Vartalon ympärys 88 / 96 / 108 cm
koko pituus 52,5 / 54 / 55 cm
hihan sisäpituus 43,5 / 43,5 / 43,5 cm
Lanka: Schachenmayr Catania, 100 % puuvillaa,
50 g = 125 m. vaaleansinistä (00173) 550 / 600 / 650 g.
Puikot Prym: Nro 3,5-4 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet: Virkkuukoukku Prym nro 3-3,5.
Tiheys: 30 s ja 32 krs palmikkoneuletta = 10 cm.
Sileä nurja neule: Neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein.
Palmikot A ja B: Neulo ruutupiirroksen mukaan. Piirroksessa on vain
työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla s:t siten miltä ne näyttävät.
Toista A-palmikkoneuleessa 9 kertaa piirroksen krs:ia 1.-4. =36 krs.
Toista B-palmikkoneuleessa krs:ia 5.-20.
Takakappale: Luo 134 / 148 / 164 s ja neulo 1 krs nurin nurjalta. Aloita sitten A palmikkoneuleet
seuraavasti: koossa 36/38: neulo reuna-s, toista 2 kertaa 24 s:n mallikertaa, tee piirroksesta 12 s:n
palmikkoraita, neulo 12 s:n keskipalmikko, toista 2 kertaa 24 s:n mallikertaa, tee 12 s:n palmikkoraita ja
neulo reuna-s. Neulo koossa 40/42: reuna-s, tee 7 s:n palmikko, toista 2 kertaa 24 s:n mallikertaa, tee
12 s:n palmikkoraita, neulo 12 s:n keskipalmikko ja neulo keskipalmikosta lähtien toinen puoli
peilikuvaksi. Neulo koossa 44/46: reuna-s, 1 s nurin, tee ruutupiirroksesta 11-24 s:t, toista 24 s:n
mallikertaa 2 kertaa, tee 12 s:n palmikko ja sitten 12 s:n keskipalmikko, neulo keskipalmikosta lähtien
toinen puoli peilikuvaksi. Kun olet toistanut piirroksen krs:ia 1.-4. yhteensä 9 kertaa = 36 krs, aloita Bpalmikkoneule. Kun kappaleen korkeus on 42,5 / 44 / 45 cm, jaa työ keskeltä kahteen osaan pääntietä
varten ja neulo ensin toinen puoli. Lisää pääntien reunaan 1 s reunasilmukaksi ja jatka palmikkoneuleita
kuten aiemminkin. Neulo samalla pääntien reunassa 7 s:n sisäpuolella 3 s nurin yhteen joka 2. krs 15
kertaa. Kun kappaleen korkeus on 52,5 / 54 / 55 cm, päätä loput eli olan 38 / 45 / 53 s kerralla, neulo
kuitenkin ennen päätöksiä jokaisen palmikon kohdalla 2 kertaa 2 s oikein yhteen. Neulo pääntien
toinen puoli vastaavasti.
Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 31,5 / 33 / 34 cm. Jaa nyt työ kahtia
keskeltä ja neulo ensin toinen puoli. Lisää pääntien reunaan 1 s ja jatka palmikkoneuleita. Neulo samalla
7 s:n päässä etureunasta 2 s n yhteen joka 2. krs 30 kertaa. Päätä lopuksi olan s:t samoin ja samalla
korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Hihat: Luo 66 s ja neulo 1 krs nurjalta nurin. Aloita sitten A-palmikkoneule seuraavasti: neulo reuna-s,
tee piirroksesta s:t 11-24, toista 24 s:n mallikertaa 2 kertaa, neulo 2 s nurin ja tee reuna-s. Kun olet
toistanut krs:ia 1.-4 yhteensä 9 kertaa, aloita B-palmikkoneule. Lisää sitten hihan molemmissa reunoissa
1 s joka 4. krs 20 / 15 / 12 kertaa ja joka 2. krs 8 / 18 / 24 kertaa =122 / 132 / 138 s. Kun hihan pituus
on 43,5 cm, päätä molemmissa reunoissa 1x 12 / 13 / 14 s ja 3 x 12 / 13 / 14 s. Päätä loput 26 / 28 /
26 s kerralla.
Viimeistely: Aseta kappaleet kosteitten liinojen alle mittoihinsa ja anna kuivua. Ompele olka-, sivu- ja
hihasaumat sekä kiinnitä hihat. Virkkaa pääntien reunaan 1 rapukerros (=ks:ita vasemmalta oikealle).
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Ruutupiirroksen selitykset
= oikea s
= nurja s
= siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t oikein
= siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s oikein ja apupuikon s:t oikein
= siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t oikein
= siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 s oikein ja apupuikon s:t oikein
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