
Catania, Corsica, Catania Denim,Summer Ombrè 

Naisen neulottu mekko 

 

Koko: XS(S)M 
Lanka: Schachenmayr Corsica 100(100)150 g safariväriä (00087). 

Schachenmayr Catania 50 g joka kokoon farkunväristä (00421). 

Schachenmayr Catania Denim 100(150)150 g tummansinistä (00150), 
100(100)150 g vaaleanharmaata (00190) ja 50(50)100 g punaruskeaa 

(00110). 

Schachenmayr Summer Ombré 100 g joka kokoon punakirjavaa 
(00086). 

Prym puikot: 2,5 mm sekä pääntien reunusta varten saman paksuinen 

pyöröpuikko tai käsialan mukaan. 
Tiheys: 30 s ja 34 krs pitsineuletta =10 x 10 cm. 

Vaatteen mitat: Rinnanympärys 78(86)96 cm ja pituus 72(73)74 cm + 

olkaimet 

Joustinneule: 1 o, 1 n. 
Pitsineule: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on 

kaikki krs:t. Toista 1.-10. krs:ia. 

Raidoitus: Neulo pitsineuletta *9 krs vaaleanharmaalla, 4 krs 

tummansinisellä, 2 krs punakirjavalla, 12 krs safarivärillä, 8 krs 

farkunsinisellä, 10 krs tummansinisellä, 4 krs vaaleanharmaalla, 2 krs 

safarivärillä, 8 krs punaruskealla ja 10 krs punakirjavalla*, toista *-*. 

 

Takakappale: Luo vaaleanharmaalla langalla 171(185)199 s ja neulo joustinneuletta siten, että aloitat 

sen nurjan puolen krs:lla neulomalla reuna-s, *1 o, 1 n*, toista *-* ja neulo 1 n, reuna-s. Kun jousteen 

korkeus on 1 cm, aloita raidoittaen pitsineule piirroksen reunasta, toista 14 s:n mallikertaa 11(12)13 

kertaa ja neulo piirroksen toiseen reunaan. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kavenna samalla 
molemmissa reunoissa joka 4. krs 28x1 s =115(129)143 s. Kun kappaleen korkeus on 61 cm, kavenna 

keskimmäinen s pois työstä pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien 

reunassa joka 2. krs 10(12)14x2 s ja 5x1 s. HUOM: Kun kappaleen korkeus on 63 cm, päätä sivussa 
kädentietä varten joka 2. krs 1x4(5)6 s, 3x3 s, 7(8)9x2 s ja 2x1 s. Kun kädentien korkeus on 9(10)11 

cm, päätä loput 3 s kerralla. Tee pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Etukappale: Tee kuten takakappale. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 

Ompele sivusaumat. Poimi tummansinisellä langalla pyöröpuikolla toisesta kädentien reunasta 

86(94)106 s ja neulo joustinneuletta 1,5 cm, päätä s:t. Tee toiseen kädentien reunaan samanlainen 
reunus. Tee sitten pääntien reunukset ja olkaimet: Poimi tummansinisellä langalla pyöröpuikolla 

etukappaleen pääntien reunasta 51(57)63 s, luo silmukoiden jatkoksi olkainta varten 48(52)56 s, poimi 

takakappaleen pääntien reunasta 51(57)63 s ja luo toista olkainta varten 48(52)56 s. Aloita näillä 

198(218)238 s:lla suljettuna neuleena joustinneule siten, että sekä etu- että takakappaleen v-pääntien 

kulmassa on 1 o s. Tee samalla molemmissa v-kärjissä kavennukset näin: Nosta v-kärjen oikea s ja sitä 

edeltävä s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostetut s:t neulotun yli. Toista tällaiset kavennukset joka krs. 

Kun jousteen korkeus on 1,5 cm, päätä s:t. 
 

 

 
 



Pitsineule 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   Toista 14 s:n mallikertaa 
 

= reunasilmukka 

= neulo 2 s oikein yhteen 

= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli 
= oikea s, neulo s nurjalla nurin 

= ota langankierto puikolle 

= nosta 2 s oikein neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostetut s:t neulotun yli 

 

Taka- ja etukappale 
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