
Catania Grande 

Neulottu suuri tyyny  

 

Halkaisija: n. 76 cm ja ympärys n. 238 cm.    

Lanka: Schachenmayr Catania Grande (100 CO, 50 g =63 m). 1050 

g luonnonvalkoista (03105) sekä valkoista (03106) ja 550 g 

pellavanväristä (03248). 

Prym puikot:: 9 mm tai käsialan mukaan. 

Muuta: 40 cm pitkä luonnonvalkoinen vetoketju, sisätyyny ja 12x12 

cm pahvinpalanen tupsujen tekoa varten. 

Tiheys: 9 s ja 12 krs sileää neuletta 5-kertaisella langalla =10 x 10 

cm.  

Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

1 S:N LISÄYS: Neulo kahden s:n välinen lankalenkki takareunastaan 

oikein. 

Tyyny koostuu 8 samanlaisesta kiilasta ja kaikki kappaleet neulotaan 

5-kertaisella langalla eli 2 luonnonvalkoista + 2 valkoista + 1 

pellavanvärinen lanka. 

 

Tee kiilat näin: Luo (ja neulo) 5-kertaisella langalla 3 s. Neulo 1 krs nurjalta nurin. 2.krs: (op) reuna-s, 

lisää 1 s, neulo 1 s o, lisää 1 s, neulo reuna-s =5 s. 3.krs: neulo reuna-s:iden sisäpuolella 3 s nurin. 4.krs: 

reuna-s, lisää 1 s, neulo 3 s o, lisää 1 s, neulo reuna-s =7 s. Jatka sileää neuletta ja lisäyksiä 

reunasilmukoiden sisäpuolella joka 2. krs kunnes työssä on 49 s. Päätä s:t kerralla seuraavalla oikean 

puolen krs:lla. Kappaleen koko korkeus on n. 38 cm. Tee yhteensä 8 tällaista kappaletta. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta nurjalta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele 

etukappaleeksi 4 kappaletta sivuistaan renkaaksi. Ompele takakappale samoin. Ompele sitten 

sivusaumoja yhteen, jätä kuitenkin vetoketjua varten 40 cm aukko. Kiinnitä vetoketju ja työnnä sisätyyny 

paikoilleen.  

 

Hapsutupsut: Kierrä 5-kertaista lankaa pahvipalasen ympäri n. 40 kertaa. Sido erillisellä n. 20 cm 

pitkällä langalla lankakimppu pahvin yläreunassa yhteen. Katkaise langat toisesta päästä. Poista pahvi ja 

taita lankakimppu kahtia sekä sido taas yhteen taitteen alapuolelta. Pujota langanpäät hapsun sisään ja 

kiinnitä hapsutupsu tyynyn yhteen kulmaan. Tasaa langat yhtä pitkiksi. Tee joka kulmaan samanlaiset 

hapsutupsut. 
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