
Catania 
Kietaisujakku       

           
 

Koko: XS-S-M-L-XL  

Valmiin neuleen mitat: Vartalonympärys 72-82-96-106-120 cm, kokopituus 51-52-

54-56-58 cm ja hihan sisäpituus 20 cm.  

Langanmenekki: Schachenmayr Catania -lankaa 400-450-500-550-600 g 

korallinpunaista (00256). 

Puikot Prym: Nro 2,5 ja 3 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 2 sukkapuikkoa nro 2,5-3 tai neulontanukke. 

Tiheys: 25 s ja 36 krs pitsineuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Joustinneuleet: 1 o, 1 n ja 2 o, 2 n. Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla 

oikein. Pitsineule: neulo piirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain työn 

nurjan puolen krs:t ja piirroksen lukeminen aloitetaan aina sen vasemmasta reunasta. 

Neulo oikean puolen krs:illa s:t ja langankierrot nurin jos symbolien selityksissä ei 

neuvota tekemään jotain muuta. Toista 1.-24. krs:ia. 1 s:n kavennukset reunoissa: 

neulo oikeasta reunasta reuna-s, 1 o, 2 n, 2 o, 2 n, 2 o, 2 n yhteen, neulo samaa 

kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 12 s, neulo 2 s takareunoistaan nurin 

yhteen, neulo 2 o, 2 n, 2 o, 2 n, 1 o, reuna-s. 2 s:n kavennukset reunoissa: neulo 

oikeasta reunasta reuna-s, 1 o, 2 n, 2 o, 2 n, 2 o, 3 n yhteen, neulo samaa kerrosta 

kunnes toisessa reunassa on jäljellä 13 s, neulo 3 s takareunoistaan nurin yhteen, neulo 2 o, 2 n, 2 o, 2 n, 1 o, reuna-

s. 

Takakappale: Luo paksummille puikoille 94-102-122-134-154 s ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta 8 cm. Muuta 

viimeisellä eli oikean puolen krs:lla s-luvuksi tasavälein 93-103-123-133-153 s. Aloita sitten nurjan puolen krs:lla 

pitsineule piirroksen vasemmasta reunasta, toista 10 s:n mallikertaa 8-9-11-12-14 kertaa ja neulo piirroksen toiseen 

reunaan. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 32 cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s = 

95-105-125-135-155 s. Aloita sitten oikean puolen krs:lla mallineuleet ja raglankavennukset seuraavasti: reuna-s, 1 o, 

2 n, 2 o, 2 n, 2 o, 3 s nurin yhteen, 69-79-99-109-129 n, 3 n takareunoistaan yhteen, 2 o, 2 n, 2 o, 2 n, 1 o ja neulo 

reuna-s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 10 s:n sisäpuolella ensin joka 4. krs 17-3-2-2-2x2 s. Kavenna sen 

jälkeen koossa S: *joka 2. krs 1x2 s ja joka 4. krs 4x2 s*, toista *-* vielä 2 kertaa ja kavenna joka 2. krs 1x2 s ja joka 

4. krs 1x1 s. Koossa M: *joka 2. krs 1x2 s ja joka 4. krs 3x2 s*, toista *-* vielä 4 kertaa. Koossa L: *joka 2. krs 1x2 s ja 

joka 4. krs 3x2 s*, toista *-* vielä 4 kertaa ja kavenna joka 2. krs 1x2 s ja joka 4. krs 1x1 s. Koossa XL: *joka 2. krs 

1x2 s ja joka 4. krs 2x2 s*, toista *-* vielä 7 kertaa ja kavenna joka 2. krs 1x2 s ja joka 4. krs 1x1 s. Kun raglan 

korkeus on 19-20-22-24-26 cm, päätä loput 23-23-33-37-41 s kerralla. 

Oikea etukappale: Luo paksummille puikoille 83-91-111-123-143 s ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta 8 cm. Muuta 

viimeisellä eli oikean puolen krs:lla s-luvuksi tasavälein 83-93-113-123-143 s. Aloita sitten nurjan puolen krs:lla 

pitsineule piirroksen vasemmasta reunasta, toista 10 s:n mallikertaa 7-8-10-11-13 kertaa ja neulo piirroksen toiseen 

reunaan. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 10 cm, aloita kappaleen oikeassa reunassa 

pääntien viistotus eli kavenna joka 2. krs *4-4-3-3-2x1 s ja 1-1-2-2-3x2 s*, toista *-* kunnes kaikki s:t on kavennettu. 

HUOM: kun kappaleen korkeus on 32 cm, aloita oikean puolen krs:lla mallineuleet ja raglankavennukset seuraavasti: 

reuna-s, neulo sileää nurjaa kunnes puikolla on jäljellä 13 s, neulo 3 s takareunoistaan nurin yhteen ja neulo 2 o, 2 n, 

2 o, 2 n, 1 o, reuna-s. Kavenna sitten sivussa 10 s:n sisäpuolella ensin joka 4. krs 5-3-2-2-2x2 s. Kavenna sen jälkeen 

koossa S: joka 2. krs 1x2 s ja joka 4. krs 4x2 s. Koossa M: *joka 2. krs 1x2 s ja joka 4. krs 3x2 s*, toista *-* vielä 

kerran. Koossa L: *joka 2. krs 1x2 s ja joka 4. krs 3x2 s*, toista *-* vielä kerran ja kavenna joka 2. krs 1x2 s ja joka 4. 

krs 1x1 s. Koossa XL: *joka 2. krs 1x2 s ja joka 4. krs 2x2 s*, toista *-* vielä 3 kertaa. 

Vasen etukappale: Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi. 

Oikea hiha: Luo paksummille puikoille 58-58-62-66-70 s ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta 8 cm. Muuta viimeisellä eli 

oikean puolen krs:lla s-luvuksi tasavälein 63-63-63-73-73 s. Aloita sitten nurjan puolen krs:lla pitsineule piirroksen 

vasemmasta reunasta, toista 10 s:n mallikertaa 5-5-5-6-6 kertaa ja neulo piirroksen toiseen reunaan. Neulo jatkossa 

s:t tässä järjestyksessä. Lisää samalla molemmissa reunoissa 1 s joka 6.-4.-3.-4.-3. krs kunnes työssä on 75-81-87-93-

99 s. Kun hihan pituus on 20 cm, aloita mallineuleet ja raglankavennukset seuraavasti: reuna-s, 1 o, 2 n, 2 o, 2 n, 2 o, 

2 s nurin yhteen, 51-57-63-69-75 n, 2 n takareunoistaan yhteen, 2 o, 2 n, 2 o, 2 n, 1 o ja neulo reuna-s. Kavenna 

sitten molemmissa reunoissa 10 s:n sisäpuolella ensin joka 2. krs 1-2-3-4-5x1 s ja joka 4. krs 10-10-11-11-12x1 s 

=51-55-57-61-63 s. Kun raglan korkeus on 12-13-15-17-19 cm, jatka vasemmassa reunassa 10 s:n sisäpuolella 

raglankavennuksia eli kavenna vielä joka 4. krs 7-7-7-8-8x1 s ja päätä samanaikaisesti oikeassa reunassa pääntietä 

varten joka 2. krs 1x6 s, 1x4 s, 2x3 s, 12-14-15-16-17x2 s, 1-1-1-2-2x1 s ja vielä joka 4. krs 1x1 s. Päätä loput 2 s 

kerralla. 

Vasen hiha: Neulo oikean hihan peilikuvaksi. 



Pääntien reunuskaitale: Luo ohuemmille puikoille 9 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta 150-160-184-198-220 cm, 

päätä s:t. 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele raglan, sivu- ja 

hihasaumat. HUOM: jätä oikeaan sivusaumaan 10 cm:n korkeudelle 1 cm:n aukko vyötä varten. Kiinnitä pääntien 

reunuskaitale etureunoihin ja pääntien reunaan. Luo sukkapuikolle (tai tee neulontanukella) 4 s ja neulo 4 s oikein. 

*Älä käännä työtä vaan siirrä s:t ja lanka puikon oikeaan päähän ja neulo ne oikein*, toista *-*. Tee tähän tapaan 2 

nyöriä, toisen pituudeksi 55-60-65-70-75 cm ja toisen 95-110-115-120-125 cm. Päätä s:t. Kiinnitä lyhyempi nyöri 

oikean etukappaleen pääntien alareunaan 10 cm:n päähän helmasta ja kiinnitä toinen nyöri vastaavaan kohtaan 

vasemman etukappaleen alareunaan.  

 

 

 
= reuna-s 

= neulo s nurjalla oikein ja työn oikealla puolella 

nurin 
= neulo s nurjalla takareunastaan oikein ja työn 

oikealla puolella takareunastaan nurin 

= ota langankierto puikolle 
= neulo 2 s oikein yhteen 

= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä 

nostettu s neulotun yli 

         7s              10 s   mallikerta            6s      = nosta 2 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja                                

                                                                                        vedä nostetut s:t neulotun yli 

 

 
 

Takakappale                                                Oikea etukappale         Oikea hiha   

  
                       36-41-48-53-60 
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