
Catania  
Beige rusettipusero  
 

XS-S-M-L-XL  

Schachenmayr Catania -lanka (100 puuvilla, 50 g =125 m, 26 s ja 36 krs = 10 cm, puikot 

nro 2,5-3,5)  

Puikot Prym Nro 3 ja 4 sekä pyöröpuikko nro 3 tai käsialan mukaan  

Muut tarvikkeet Neulontanukke tai 2 sukkapuikkoa nro 3  

Tiheys 23 s ja 28 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm  

Mallineuleet Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. Pintaneule: 1.krs: (np) nurin. 2.krs: 

reuna-s, 2 o, *ota lk puikolle, neulo 3 o ja vedä sitten näistä ensimmäinen s kahden 

jälkimmäisen yli*, toista *-* ja neulo 1 o sekä reuna-s. 3.krs: neulo nurin. 4.krs: reuna-s, 1 

o, *3 o, vedä näistä ensimmäinen s kahden jälkimmäisen yli, ota lk puikolle*, toista *-*, 

neulo 2 o, reuna-s. Toista 1.-4. krs: ia  

 

Koko    XS S M L XL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys   80 92 102 112 122 cm

  

kokopituus     54 55 57 60 62 cm

  

Langan menekki 

Schachenmayr Catania -lankaa 

beigeä (00257)   350 400 450 500 550 g 

vaaleankeltaista    50 50 50 50   50 g 

(00100) 

 

Takakappale Luo v.keltaisella langalla ohuemmille puikoille 95-107-119-131-143 s ja neulo ainaoikeaa 6 krs. Vaihda 

työhön paksummat puikot ja aloita beigellä pintaneule. Kun kappaleen korkeus on 30 cm, lisää molemmissa reunoissa 

hihoja varten joka 4. krs 5-5-5-6-6x3 s ja 1x9 s =143-155-167-185-197 s. Jatka sitten näillä kaikilla s:illa pintaneuletta ensin 

14-15-17-19-21 cm. Päätä nyt keskimmäiset 55-55-61-61-61 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Jatka 

pintaneuletta ja päätä vielä 3 krs:n kuluttua pääntien reunassa 1x3 s. Kun koko kappaleen korkeus on 54-55-57-60-62 cm, 

päätä loput eli olan 41-47-50-59-65 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 46-47-49-52-54 cm. Päätä nyt keskimmäiset 31-31-37-37-

37 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 4. krs 1x6 s ja 3x3 s. Päätä lopuksi 

olan s:t kerralla samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele olka- ja 

sivu- sekä hihasaumat. Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle v.keltaisella langalla 136-136-144-144-144 s ja neulo 

suljettuna neuleena vuorotellen 1 krs nurin ja 1 krs oikein yhteensä 4 krs:n ajan. Päätä s:t. Poimi sitten hihansuusta 

pyöröpuikolle v.keltaisella langalla 66-70-78-86-94 s ja neulo suljettuna neuleena vuorotellen 1 krs nurin ja 1 krs oikein 

yhteensä 4 krs:n ajan. Päätä s:t. Tee toinen hihansuureunus samoin. Neulo sitten neulontanukella v.keltaisella langalla 80 

cm pitkä nauha ja päätä s:t. Tai luo sukkapuikolle v.keltaisella langalla 4 s ja neulo s:t oikein. *Älä käännä työtä vaan siirrä 

s:t ja lanka puikon oikeaan päähän ja neulo s:t oikein*, toista *-* kunnes kaitaleen pituus on 80 cm, päätä s:t. Tee nauhasta 

2-kertainen rusetti ja kiinnitä se pääntien alareunaan.  
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