
Catania Grande 

Neulotut kynttiläkoristeet  

 

Koko: Halkaisija 14-22 cm ja korkeus 16 cm 
Lanka: Schachenmayr Catania Grande (100% puuvilla,  

50 g =63 m). 

Puikot: Sukkapuikot ja lyhyet pyöröpuikot nro 5,5 tai käsialasi 
mukaan.  

Muut tarvikkeet: Hapsujen tekoa varten virkkuukoukku. 

Tiheys: 12 s ja 20 krs sileää neuletta sekä 12 s ja 22 krs 
helmineuletta 2-kertaisella langalla = 10 cm. 

Mallineuleet: Sileä neule: neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t 

oikein.  
Helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t nurin ja nurjat 

oikein. Toista 2. kerrosta.  

HUOM: Kappaleet neulotaan 2-kertaisella langalla. 

 
Koristeen halkaisija  14 22 cm 

Langan menekki 

SMC Catania Grande -lankaa 

luonnonvalkoista (03105)  150       200 g 

vedenvihreää (03383)   50         50 g 

mintunvihreää (03385)   50         50 g 

 

Pienempi kynttiläkoriste Luo l.valkoisella langalla 3 s ja jaa ne 3:lle sukkapuikolle. Aloita suljettuna 

neuleena sileä neule. 1.krs: *neulo 1 o, lisää 1 s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen 

oikein)*, toista *-* =6 s. 2.krs: neulo oikein. 3.krs: kuten 1. krs =12 s. 4.krs: neulo oikein. 5.krs: kuten 1. 
krs =24 s. 6.krs: neulo oikein. 7.krs: *neulo 2 s, lisää 1 s*, toista *-* =36 s. 8.-10.krs: neulo oikein. 11.krs: 

*neulo 2 s, lisää 1 s*, toista *-* =54 s. 12.-14.krs: neulo oikein. Pohjan halkaisija on nyt n. 14 cm. Vaihda 

työhön pyöröpuikko ja aloita helmineule. Kun helmineuleen korkeus on 16 cm, päätä s:t. 
Suurempi kynttiläkoriste Luo l.valkoisella langalla 3 s ja jaa ne 3:lle sukkapuikolle. Aloita suljettuna 

neuleena sileä neule. 1.krs: *neulo 1 o, lisää 1 s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen 

oikein)*, toista *-* =6 s. 2.-3.krs: neulo oikein. 4.krs: kuten 1. krs =12 s. 5.-6.krs: neulo oikein. 7.krs: 

kuten 1. krs =24 s. 8.-9.krs: neulo oikein. 10.krs: *neulo 2 s, lisää 1 s*, toista *-* =36 s. 11.-12.krs: neulo 

oikein. 13.krs: *neulo 3 s, lisää 1 s*, toista *-* =48 s. 14.-15.krs: neulo oikein. 16.krs: *neulo 4 s, lisää 1 

s*, toista *-* =60 s. 17.-18.krs: neulo oikein. 19.krs: *neulo 5 s, lisää 1 s*, toista *-* =72 s. 20.-21.krs: 

neulo oikein. 22.krs: *neulo 6 s, lisää 1 s*, toista *-* =84 s. 23.krs: neulo oikein. Pohjan halkaisija on nyt 
n. 22 cm. Vaihda työhön pyöröpuikko ja aloita helmineule. Kun helmineuleen korkeus on 16 cm, päätä 

s:t. 

Viimeistely Tee mintunvärisiä hapsuja koristeiden yläreunasta laskettuna vuorotellen 3. ja 4. krs:n joka 
toisen s:n kohdalle. Leikkaa yhtä hapsua varten 2 n. 12-14 cm pitkää langanpätkää. Aseta langat yhteen, 

taita keskeltä kahtia ja vedä taitettu pää s:n läpi. Vedä avoin pää taitetun läpi ja kiristä. Tasaa lopuksi 

hapsut n. 5-6 cm pitkiksi. Tee samanlaiset hapsut vedenvihreällä langalla alemmas eli vuorotellen 7. ja 

8. krs:ten kohdalle. 
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