
Catania 

Suuri ruudutettu huivi  

 

Koko: 46x200 cm 
Lanka: Schachenmayr Catania  

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 t.punaisella Catanialla, 4 krs punaruskealla 
Catanialla, 4 krs beigellä Catanialla, 4 krs vaalealla beigellä 

Catanialla*, toista *-*. 

 

Langan menekki 
SMC Catania -lankaa 

tummanpunaista (00394) 150 g 

beigeä (00437) 150 g 

vaaleaa beigeä (00406) 150 g 

punaruskeaa (00396) 150 g 

 

Huivi koostuu 5:stä ruudusta, jotka neulotaan saman tien kaitaleeksi  

1. ruutu Luo t.punaisella langalla 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. 
 

2. ruutu Luo t.punaisella langalla 68 s ja poimi sitten 1. ruudun päätöskerroksen vasemmasta reunasta 

69 s =137 s. Neulo kuten 1. ruutu. 
 

3. ruutu Poimi t.punaisella langalla edellisen ruudun päätöskerroksen oikeasta reunasta 69 s ja luo 

samalla värillä 69 s =137 s. Neulo kuten 1. ruutu. 

 

4. ruutu Neulo kuten 2. ruutu, poimi nyt s:t 3. ruudun reunasta. 

 

5. ruutu Neulo kuten 3. ruutu, poimi nyt s:t 4. ruudun reunasta. 
 

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

Virkkaa t.punaisella langalla huivin ympäri 1 krs ks:ita. Tee molempiin pitkiin sivuihin 6 hapsua tasavälein. 
Leikkaa hapsuja varten 46 cm pitkiä lankoja kaikista väreistä. Ota yhtä hapsua varten 15 lankaa, taita 

kimppu kaksinkerroin ja vedä taitettu pää huivin reunan läpi. Vedä avoin pää taitetun läpi ja kiristä. 
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