
 

Catania 
Naisen oranssi toppi ja myssy  
 

Koko: 36/38-42/44-48/50 

Valmiin topin mitat: Vartalonympärys 88-108-128 cm ja kokopituus 58-62-66 cm. 

Myssyn päänympärys: 50/54 cm. 

Lanka: Schachenmayr Catania -lankaa oranssia (386) toppiin 350-400-450 g ja myssyyn 100 g. 

Puikot Prym: Nro 3 ja myssyyn sukkapuikot nro 3 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 28 s ja 28 krs joustinneuletta = 10 cm. 

2-kertainen aloitus: Luo s:t muuten normaalisti, mutta pidä peukalolla 2-kertaista lankaa, luo s:t 

yksinkertaisella langalla. Joustinneule: 1.krs: (op) neulo reuna-s, 1 n, *neulo 1 s kiertäen oikein, 2 

n*, toista *-* ja neulo 1 s kiertäen oikein, 1 n, tee reuna-s. 2.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat 

s:t kiertäen nurin. Toista 1.-2. krs:ia. Pitsineule: Neulo ruutupiirroksen mukaan. Piirroksessa on 

kaikki krs:t. Neulo aina oikean puolen krs:t piirroksen oikeasta reunasta vasempaan ja nurjan 

puolen krs:t vasemmasta reunasta oikeaan. Toista 1.-24. krs:ia. 2 reunasilmukkaa: Neulo oikean 

puolen krs:lla s:t oikein ja nosta nurjalla puolella s:t neulomatta. 

 

TOPPI 

Takakappale: Luo 2-kertaisena aloituksena 125-152-182 s, neulo 1 krs nurjalta oikein ja aloita 

sitten joustinneule. Kun kappaleen korkeus on 37-40-43 cm, jatka muuten joustinneuletta, mutta 

neulo nyt molemmissa reunoissa (=kädenteiden reunat) 2 reuna-s. Kun kappaleen korkeus on 

58-62-66 cm, jätä molemmista reunoista olkaa varten odottamaan 37-44-51 s ja päätä 

keskimmäiset 51-64-80 s kerralla. 

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 37-40-43 cm. Kavenna viimeisellä 

eli nurjan puolen krs:lla 8-7-9 s tasavälein, tee kavennukset 2 o s:n raidoissa. Työhön jää 117-145-

173 s. Aloita sitten pitsineule 2 reuna-s:n sisäpuolella piirroksen oikeasta reunasta, toista 28 s:n 

mallikertaa 3-4-5 kertaa, neulo piirroksen toiseen reunaan ja tee 2 reuna-s. Neulo 48 krs:n ajan s:t 

tässä järjestyksessä. Päätä sitten keskimmäiset 43-57-71 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen 

puoli. Neulo lopuilla eli olan 37-44-51 s:lla reuna-s:iden sisäpuolella joustinneuletta 10-12-14 krs, 

jätä s:t odottamaan. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ota etu- ja 

takakappaleen toisen olan s:t puikoille ja aseta puikot oikeat puolet vastakkain. Neulo sitten 1 + 1 s 

puikoilta oikein yhteen ja päätä samalla s:t. Neulo toinen olkasauma samoin. Ompele lopuksi 

sivusaumoja 37-40-43 cm. 

 

MYSSY 

Tee näin: Luo 2-kertaisena aloituksena 112 s ja jaa s:t sukkapuikoille. Neulo suljettuna neuleena 

ensin 1 krs oikein. Aloita sitten pitsineule siten, että toistat ruutupiirroksen 28 s:n mallikertaa 4 

kertaa. Kun olet neulonut pitsineuletta 36 krs, aloita joustinneule. 1.krs: (neulo 1 s kiertäen oikein, 2 

n), toista sulkeet vielä 3 kertaa, neulo 1 s kiertäen oikein ja 1 n*, toista *-* vielä 7 kertaa. Neulo s:t 

tässä järjestyksessä 21 krs:n ajan. Aloita sitten kavennukset eli neulo jokaisessa 2 s:n nurjassa raidassa 

2 s nurin yhteen =80 s. Neulo 7 krs:n ajan oikeat s:t kiertäen oikein ja nurjat s:t nurin. Neulo sitten 

koko krs:n ajan 2 o yhteen. Neulo lopuilla 40 s:lla sileää 4 krs ja neulo jälleen 2 o yhteen koko krs:n 

ajan. Neulo 2 krs lopuilla 20 s:lla ja neulo vielä koko krs:n ajan 2 o yhteen. Katkaise lanka, vedä 

loppujen 10 s:n läpi, kiristä ja päätä hyvin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etu- ja takakappale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pitsineuleen ruutupiirros 

     krs:n lopun 22 s        28 s:n mallikerta toistuu                                   krs:n alun 7 s 

 

 

= oikea s, neulo s nurjalla nurin 

 

= nurja s, neulo s nurjalla oikein 

 

= neulo s kiertäen oikein, neulo s nurjalla kiertäen nurin 

 

= ota langankierto puikolle 

 

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

 

= neulo 2 s oikein yhteen 

 

= nosta 1 s neulomatta, neulo 3 s oikein yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli 

 

= neulo 4 s oikein yhteen  

 

= harmaan ruudun kohdalla ei ole silmukkaa, siirry seuraavaan merkkiin 
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