Catania
Lapsen koko: 62/68, 74/80 ja 86/92 cm
Valmiin neuleen mitat:
Vartalon ympärys 56 / 62 / 68 cm
koko pituus 33 / 37 / 41 cm
hihan sisäpituus 17,5 / 19,5 / 22,5 cm
Lanka: Schachenmayr Catania, 100 % puuvillaa, 50 g = 125 m.
sinistä (00164) 200 / 250 / 250 g
vihreää (00170), punaista (00115), vaaleanvihreää (00236),
kirkkaansinistä (00146), luonnonvalkoista (00105), keltaista
(00204) ja oranssia (00209) kutkin 50 g tai hieman.
Puikot Prym: Nro 2,5-3,5 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet: Olalle 3 nappia ja autojen koristeluun pienempiä nappeja.
Tiheys: 26 s ja 36 krs sileää neuletta = 10 cm.
Ainaoikeinneule: Neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Takakappale: Luo vihreällä langalla 75 / 83 / 91 s ja neulo 1 krs oikein nurjalta sekä sitten sinisellä
langalla ainaoikeaa 4 krs. Neulo jatkossa sinisellä langalla reuna-s, 24 / 28 / 32 s:lla sileää neuletta, 3 s:lla
ainaoikeaa, keskimmäisillä 19 s:lla sileää neuletta, 3 s:lla ainaoikeaa, 24 / 28 / 32 s:lla sileää neuletta ja
tee reuna-s. Neulo keskimmäisillä 19 s:lla seuraavasti: *24 / 28 / 32 krs sileää, 6 krs ainaoikeaa*, toista
*-* vielä 2 kertaa ja neulo s:illa loppukappaleen ajan sileää neuletta. Kun kappaleen korkeus on 33 / 37
/ 41 cm, päätä kappaleen oikeasta reunasta lähtien olan ja pääntien 50 / 55 / 61 s:t. Jatka lopuilla 25 /
28 / 30 s:lla sileää neuletta 2 cm napitusvaraksi, päätä s:t.
Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 30 / 34 / 37 cm. Päätä nyt
keskimmäiset 13 / 15 / 19 s pääntietä varten ja neulo ensin oikea olka. Päätä vielä pääntien reunassa
joka 2. krs 2x2 s ja 2x1 s. Päätä lopuksi olan 25 / 28 / 30 s kerralla samalla korkeudella kuin takana.
Neulo pääntien toinen puoli muuten vastaavasti, mutta kun olet neulonut pääntien alareunasta 6 / 6 /
8 krs, tee napinlävet. Eli neulo reuna-s, *7 / 8 / 9 s, ota lk puikolle, neulo 2 s o yhteen*, toista *-* vielä
kerran ja neulo loput s:t. Kun kappaleen korkeus on 33 / 37 / 41 cm, päätä s:t kerralla 1 o, 1 n –
joustinneuletta neuloen.
Vasen hiha: Luo punaisella langalla 39 / 43 / 49 s ja neulo 1 krs oikein nurjalta ja sitten sinisellä langalla
ainaoikeaa 4 krs. Neulo jatkossa sinisellä langalla reuna-s, 9 / 11 / 14 s:lla sileää neuletta, 3 s:lla
ainaoikeaa, keskimmäisillä 13 s:lla sileää neuletta, 3 s:lla ainaoikeaa, 9 / 11 / 14 s:lla sileää neuletta ja tee
reuna-s. Neulo keskimmäisillä 13 s:lla seuraavasti: *16 / 18 / 22 krs sileää neuletta, 6 krs ainaoikeaa*,
toista *-* vielä kerran ja neulo loppukappaleen ajan s:illa sileää. Lisää samalla hihan molemmissa
reunoissa reuna-s:n sisäpuolella 1 s joka 4. krs 13 / 16 / 18x1 s =65 / 75 / 85 s. Kun hihan pituus on
17,5 / 19,5 / 22,5 cm, päätä s:t kerralla.
Oikea hiha: Neulo kuten vasen hiha, mutta luo ja neulo 1. krs kirkkaansinisellä langalla.
Viimeistely: Ompele kappaleiden keskiraitaan kuvioita ruutupiirroksen mukaan haluamillasi väreillä.
Levitä sitten kappaleet kosteitten liinojen alle mittoihinsa ja anna kuivua. Ompele oikea olkasauma.
Poimi pääntien reunasta sinisellä langalla 64 / 70 / 76 s ja neulo ainaoikeaa. Kun olet neulonut 2 krs,
tee etukappaleen vasemmalle olalle napinläpi eli neulo 1 s, 2 s o yhteen, ota lk puikolle ja neulo loput
s:t. Kun olet neulonut ainaoikeaa 3 krs sinisellä langalla, neulo 2 krs v.vihreällä langalla, päätä s:t. Kiinnitä
isot napit takakappaleen olalle ja napita ne. Kiinnitä hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat. Kiinnitä
autoihin renkaiksi pienet napit.

etu- ja takakappale

½ hihaa

Ruutupiirros

Ruutupiirroksen selitykset:
= ompele s jäljentäen
= kiinnitä pieni nappi tähän
= tee kiertopistot liikennevaloiksi vihreällä, keltaisella ja punaisella langalla. Tuo lanka ja neula työn
oikealle puolelle siitä kohtaa johon haluat piston. Pidä lankaa vasemman peukalon alla, kierrä lankaa
neulan ympäri n. 12 kertaa. Kiristä lanka ja työnnä neula neuleen nurjalle puolelle edellisen kohdan
vierestä. Kiinnitä pisto vielä pienellä pistolla ympyräksi.
= varsipisto
= ristipisto
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