
Catania 

Suuri kolmiohuivi  

 

Koko: Korkeus n. 56 cm ja sivun pituus n. 120 cm 
Lanka: Schachenmayr Catania (100% puuvilla). 100g/väri värit: 00252, 

00396, 00258 ja 00409  

Prym puikot: 80 cm pitkä pyöröpuikko nro 5 tai käsialan mukaan.  
Prym virkkuukoukku: Nro 3,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 17 s ja 34 krs raitaneuletta = 10 cm. 

Mallineuleet:  
Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

Raitaneule: *neulo 6 krs ainaoikeaa, 2 krs sileää, 2 krs ainaoikeaa, 4 krs 
sileää*, toista *-*.  

Raidoitus: *neulo 4 krs värillä 409, 4 krs värillä 252, 4 krs värillä 396,  

4 krs värillä 252 *, toista *-*. 

 
 

Huivi koostuu suuresta keskiruudusta ja sen molemmin puolin 

neulotuista kolmioista 

Keskiruutu Luo värillä 409 137 s ja neulo 1 krs nurjalta nurin. Aloita 

sitten raitaneule raidoittaen 4:llä värillä. Neulo samalla aina työn oikean puolen krs:lla keskellä työtä 3 s 

o yhteen. Kun työssä on jäljellä 1 s, päätä se. Ruudun koko on n. 40x40 cm. 

 

Vasen kolmio Poimi keskiruudun päätöskerroksen vasemmasta reunasta aprikoosikirjavalla langalla 68 s 

ja aloita raitaneule raidoittaen 4:llä värillä. Neulo seuraavalla työn oikean puolen krs:lla reuna-s:n 

sisäpuolella oikeassa reunassa 2 s oikein yhteen. Toista tällainen kavennus joka 4. krs kunnes työssä on 
jäljellä 1 s, päätä se. Kolmion pituus on n. 80 cm. 

 

Oikea kolmio Neulo keskiruudun toiseen reunaan muuten samanlainen kolmio, mutta kavenna nyt s:t 
vasemmassa reunassa. 

 

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

Virkkaa aprikoosin värisellä langalla huivin ympäri 1 krs ks:ita. Tee huivin molempiin ulkoreunoihin 23 

hapsua tasavälein. Leikkaa hapsuja varten 46 cm pitkiä lankoja kaikista väreistä. Ota yhtä hapsua varten 

1 lanka joka väristä, taita kimppu kaksinkerroin ja vedä taitettu pää huivin reunan läpi. Vedä avoin pää 

taitetun läpi ja kiristä. 
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