
Catania & Corsica 

Naisen raitajakku 

 

Koko: S(M)L(XL).  

Mitat: Rinnanympärys 114(122)130(140) cm, pituus 82 cm ja hihan sisäpituus 
48(47)46(45) cm. Lanka: Schachenmayr Corsica 400(400)450(500) g 

sinikirjavaa (00083).  

Schachenmayr Catania 300(350)350(400) siniharmaata (00269) ja 
150(150)150(200) g tummanharmaata (00429).   

Prym pyörö- ja suorat puikot: Nro 3 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 1 nappi, jonka halkaisija on 3,4 cm.  
Tiheys: 26 s ja 36 krs sileää nurjaa sekä pitsineuletta = 10 cm. 

Joustinneule: 2 o, 2 n.  

Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein.  

Pitsineule: 1.krs: neulo nurin. 2.krs: oikein. 3.krs: neulo 2 n, *ota lk puikolle, 

neulo 2 n yhteen, 2 n*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 1 n. 4.krs: oikein. 5.krs: 

nurin. 6.krs: oikein. 7.krs: neulo 2 n, *1 n, 2 n yhteen, ota lk puikolle, 1 n*, toista 

*-* ja neulo krs:n lopussa 3 n. 8.krs: neulo oikein. Toista 1.-8. krs:ia. 
Kavennuksista: Kaikki kavennukset tehdään nurjan puolen krs:lla.  

1 s:n ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s 

neulotun yli. 2 s:n ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s o yhteen 
ja vedä nostettu s kavennuksen yli. 

2 s:n kavennus reunoissa: neulo reuna-s, 3 s n, ota lk puikolle, neulo 3 s o 

yhteen, 2 s o yhteen, neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 

9 s, tee 1 s:n ylivetokavennus, 2 s:n ylivetokavennus, ota lk puikolle, neulo 3 s 
n, reuna-s. Neulo työn oikealla puolelle oikeat s:t oikein ja nurjat s:t sekä lk:t 

nurin. 1 s:n kavennus reunoissa: neulo reuna-s, 3 s n, ota lk puikolle, neulo 3 s 

o yhteen, neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 7 s, tee 2 s:n ylivetokavennus, ota 
lk puikolle, neulo 3 s n, reuna-s. Neulo työn oikealla puolelle oikeat s:t oikein ja nurjat s:t sekä lk:t nurin.  

 

Taka- ja etukappaleen raidoitus: Neulo sileää nurjaa neuletta 124 krs näin: 64 krs kirjavalla langalla, 60 
krs raidoittaen eli *4 krs kirjavalla, 1 krs siniharmaalla*, toista *-* vielä 3 kertaa, *3 krs kirjavalla, 2 krs 

siniharmaalla*, toista *-* vielä 3 kertaa, *2 krs kirjavalla, 3 krs siniharmaalla*, toista *-* vielä 3 kertaa. 

Neulo sitten pitsineuletta siniharmaalla 68(64)60(56) krs. Tee vielä 55 krs:n raidat eli *1 krs 

t.harmaalla, 4 krs siniharmaalla*, toista *-* vielä kerran, *2 krs t.harmaalla, 3 krs siniharmaalla*, toista 
*-* vielä 2 kertaa, *3 krs t.harmaalla, 2 krs siniharmaalla*, toista *-* vielä 2 kertaa, *4 krs t.harmaalla, 1 

krs siniharmaalla*, toista *-* vielä 2 kertaa. Neulo loput kappaleesta t.harmaalla. 

Hihojen raidoitus: Neulo sileää nurjaa neuletta 80 krs näin: 20 krs kirjavalla langalla, 60 krs raidoittaen 
eli *4 krs kirjavalla, 1 krs siniharmaalla*, toista *-* vielä 3 kertaa, *3 krs kirjavalla, 2 krs siniharmaalla*, 

toista *-* vielä 3 kertaa, *2 krs kirjavalla, 3 krs siniharmaalla*, toista *-* vielä 3 kertaa. Neulo sitten 

pitsineuletta ja sileää nurjaa neuletta raidoittaen kuten takana. 

 

Takakappale: Luo kirjavalla langalla 150(162)170(182) s ja neulo joustinneuletta 9 cm. Muuta jousteen 

viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 150(162)172(184) s. Aloita sitten raidoitus yläolevan 

ohjeen mukaan. Kun kappaleen korkeus on 62(61)60(59) cm, päätä molemmissa reunoissa kädenteitä 

varten ensin 1x2 s. Tee sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs raglaa varten *1 s:n kavennus kerran, 

2 s:n kavennus kerran*, toista *-* vielä 16(17)18(19) kertaa ja tee reunoissa vielä 1 s:n kavennus 

kerran. Kun raglan korkeus on 20(21)22(23) cm, päätä loput eli takakappaleen pääntien 42(48)52(58) 
s kerralla. 

 



Vasen etukappale: Luo kirjavalla langalla 67(71)79(83) s ja neulo joustinneuletta 9 cm. Muuta jousteen 

viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 70(74)80(86) s. Aloita sitten raidoitus yläolevan ohjeen 

mukaan. Kun kappaleen korkeus on 34 cm, aloita pääntien viistotus. Eli kavenna vasemmassa reunassa 

ensin joka 4. krs 0(0)0(10)x1 s, sitten joka 6. krs 10(14)26(19)x1 s sekä vielä joka 8. krs 12(9)0(0)x1 
s. HUOM: Kun kappaleen korkeus on 62(61)60(59) cm, päätä sivussa kädentietä varten ensin 1x2 s. 

Aloita sitten samassa reunassa raglankavennukset kuten takakappaleen oikeassa reunassa. Kun olet 

tehnyt 14(15)16(17) kertaa kavennukset, päätä loput 4 s kerralla. 
 

Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

 
Vasen hiha: Luo kirjavalla langalla 70(70)74(74) s ja neulo joustinneuletta 7 cm. Aloita sitten raidoitus 

yläolevan ohjeen hihan raidoituksen mukaan. Lisää samalla hihan molemmissa reunoissa ensin joka 10. 

krs 11(0)0(0)x1 s, joka 8. krs 4(13)5(0)x1 s, joka 6. krs 0(6)16(17)x1 s ja vielä joka 4. krs 0(0)0(8)x1 
s =100(108)116(124) s. Kun hihan pituus on 48(47)46(45) cm, päätä molemmissa reunoissa 1x2 s. 

Tee sitten molemmissa reunoissa joka 4. krs raglaa varten 2 s:n kavennuksia 14(15)16(17) kertaa. Jatka 

hihan oikeassa reunassa joka 4. krs 2 s:n kavennuksia vielä 3 kertaa ja tee 1 s:n kavennus kerran ja päätä 

samalla hihan vasemmassa reunassa (=etureuna) joka 2. krs 5x5(6)7(8) s ja 1x8(7)6(5) s.  
 

Oikea hiha: Neulo vasemman hihan peilikuvaksi. 

 

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

Ompele raglan-, hiha- ja sivusaumat. Poimi t.harmaan langan avulla pyöröpuikolle etukappaleiden 

etureunoista 92 s, etukappaleiden pääntien reunoista 122 s ja niiden väliin takakappaleen pääntien 

reunasta 40(48)52(56) s. Neulo näillä 468(476)480(484) s:lla 1 krs nurin ja aloita sitten joustinneule. Kun 

jousteen korkeus on 2,5 cm, tee oikeaan etureunaan napinläpi eli neulo helmasta 90 s, päätä 2 s ja neulo 

krs loppuun. Luo seuraavalla krs:lla napinläpi-s:t uudelleen. Kun reunuksen korkeus on 5 cm, päätä s:t. 

Kiinnitä lopuksi nappi. 
 

                  Takakappale                      Vasen etukappale              Vasen hiha 
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