
Catania 
Turkoosi jakku 
 

 

 

Koko: 36/38-42/44 

Valmiin neuleen mitat: Vartalonympärys 92-108 cm, kokopituus 60-62 cm ja 

hihan sisäpituus 47 cm. 

Langanmenekki: Schachenmayr Catania -lankaa 500-600 g turkoosia (00253). 

Pyöröpuikot Prym: Nro 3,5 ja 4 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: Virkkuukoukku nro 3,5 ja 3 nappia. 

Tiheys: 22 s ja 28 krs pitsineuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Joustinneule: 1 o, 1 n. Pitsineule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. 

Piirroksessa on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla kaikki s:t nurin. 

HUOM: kun teet pitsineuleen aikana reunoissa kavennuksia, muista aina tehdä 

pitsineuleessa kavennusta vastaava langankierto ja päinvastoin jotta s-luku pysyy 

koko ajan oikeana. 

 

Taka- ja etukappaleet neulotaan kerralla kädenteille asti, edestä auki: Luo 

ohuemmalle pyöröpuikolle 208-242 s ja neulo tasona joustinneuletta 6 cm. 

Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko ja aloita pitsineule piirroksen oikeasta 

reunasta, toista 17 s:n mallikertaa 11-13 kertaa ja neulo piirroksen toiseen 

reunaan. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Toista piirroksesta ensin 1.-12. 

krs:ia 5 kertaa, tee sitten 13.-20. krs:t kerran ja toista jatkossa 21.-28. krs:ia 

tarpeen mukaan. Työhön jää 13. krs:lla 206-240 s. Kun kappaleen korkeus on 40 

cm (=96 krs), ja olet viimeksi neulonut pitsineuleesta 24. krs:n, jaa työ kolmeen osaan kädenteitä varten. Eli neulo 

oikean etukappaleen 47-56 s, päätä kädentietä varten 10-9 s, neulo takakappaleen 92-110 s, päätä kädentietä varten 

10-9 s ja neulo vasemman etukappaleen 47-56 s. Neulo yläosat erikseen. 

Oikean etukappaleen yläosa: Jatka pitsineuletta ja päätä vielä kädentien reunassa joka 2. krs 1x2 s ja 1x1 s =44-53 s. 

Kun kädentien korkeus on 6-8 cm, päätä etureunasta pääntietä varten joka 2. krs 1x17 s ja 8x1 s. Kun kädentien 

korkeus on 20-22 cm, päätä loput eli olan 19-28 s kerralla. 

Takakappaleen yläosa: Jatka pitsineuletta ja tee molemmissa reunoissa kädentiekavennukset kuten edessä =86-104 s. 

Kun kädentien korkeus on 15-17 cm, päätä keskimmäiset 40 s ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien 

reunassa joka 2. krs 4x1 s. Päätä lopuksi olan s:t kerralla samalla korkeudella kuin edessä. Neulo pääntien toinen 

puoli peilikuvaksi. 

Vasen etukappale: Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi. 

Hihat: Luo ohuemmille puikoille 72 s ja neulo joustinneuletta 6 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita 

pitsineule piirroksen oikeasta reunasta, toista 17 s:n mallikertaa 3 kertaa ja neulo piirroksen toiseen reunaan. Neulo 

jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Toista piirroksesta ensin 1.-12. krs:ia 6 kertaa, tee sitten 1.-6. krs:t, sen jälkeen 13.-20. 

krs:t ja toista jatkossa 21.-28. krs:ia tarpeen mukaan. Työhön jää 13. krs:lla 70 s. Kun hihan pituus on 41 cm (=114 

krs), ja olet viimeksi neulonut ruutupiirroksesta 24. krs:n, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten 1x5 s. 

Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs 5x1 s, joka 4. krs 5-7x1 s ja joka 2. krs 4-3x1 s. Päätä vielä 

molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x2 s ja 2x3 s. Päätä loput 16-14 s kerralla. 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele olka- ja hihasaumat 

sekä kiinnitä hihat. Virkkaa etureunoihin ja pääntien reunaan 1 krs krs:ta ja nirkkoja. Eli kiinnitä lanka ps:lla ja tee 1 kjs, 

*nirkko (=3 kjs ja sitten 1 ks näistä ensimmäiseen s:aan), jätä reunassa n. 1 cm väliin ja tee 1 ks*, toista *-*. HUOM: 

tee oikeaan etureunaan samalla 3 napitussilmua siten, että alin tulee 29-31 cm:n päähän alareunasta ja seuraavat 

tulevat aina 8 cm:n päähän edellisestä. Tee napitussilmu aina siten, että virkkaat 2 ks:n väliin 8 kjs. Kiinnitä toiseen 

etureunaan napit. Virkkaa sitten vyötä varten 150 cm pitkä kjs-ketju. Virkkaa ketjun toiseen reunaan 1 krs pylväitä 

niin, että korvaat 1. p:n 3 kjs:lla ja teet sitten jokaiseen kjs:aan 1 p:n. Virkkaa lopuksi vyön ympäri 1 krs ks:ita ja 

nirkkoja kuten etureunoihin ja pääntiellekin. Kiinnitä vyö vyötärön korkeudelle keskellä takana.  

 

 

 



 
           11 s   17 s     10 s 

 

= reunasilmukka 

= oikea s 

= nurja s 

= ota langankierto puikolle 

= neulo 2 s oikein yhteen 

= ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli 

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

 

= neulo 2 s oikein yhteen 

= ylivetokavennus 

 

 

         Vasen etukappale    Takakappale   Oikea etukappale    Hiha  
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