
Catania Grande 

Neulotut helmineuleiset patalaput  
 

Koko: 22x22 cm. 

Langanmenekki: Schachenmayr Catania Grande (50 g =63 m) -

lankaa.  

A-väriä mintunvihreää (03385) 100 g.  

B-väriä lilaa (03208) 100 g. 

Prym puikot: 3-4 mm käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: Virkkuukoukku nro 3 ja 1 pieni nappi. 

Neuletiheys: 19 s ja 28 krs helmineuletta =10 cm. 

Mallineuleet: 3 s:n reunukset: 1.krs: (op) neulo molemmissa 

reunoissa 3 s:lla näin: 1 s o, nosta 1 s nurin neulomatta, lanka 

työn edessä, neulo 1 s o. 2.krs: neulo molemmissa reunoissa 3 

s:lla näin: nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn edessä, neulo 

1 s o, nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn edessä. Toista 1.-

2. krs:ia.  

Helmineule: 1.krs: neulo 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t nurin ja 

nurjat oikein. Toista jatkossa 2. krs:ta.  

2-kertainen helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 3.krs: 1 n, 1 o. 4.krs: 

neulo nurjat s:t nurin ja oikeat oikein. Toista 1.-4. krs:ia.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

 

Tee näin: Luo A-värillä ja virkkuukoukun avulla 47 s puikolle ja aloita 2-kertainen helmineule. Kun 

kappaleen korkeus on 22 cm, päätä s:t virkkuukoukun avulla näin: Ota 2 s koukulle, kierrä lanka koukulle 

ja vedä läpi. *Työnnä koukku seuraavan s:n läpi, ota lanka koukulle ja vedä 2 s:n läpi*, toista *-*. Ota 

viimeiset 2 s yhdessä koukulle ja vedä lanka niiden läpi.  

 

Ripustuslenkki: Luo B-värillä 5 s ja neulo helmineuletta 6 krs, sitten sileää neuletta 20 krs ja vielä 

helmineuletta 6 krs. Päätä s:t.  

Tee toinen patalappu muuten samoin, mutta värit päinvastoin. 

 

Viimeistely: Kiinnitä ripustuslenkki yhteen kulmaan ja sen päälle koristeeksi nappi. 
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VIRKATTU ALOITUS 

1. Tee aloitussilmukka ja ota se virkkuukoukulle. Lanka jää vasemmassa kädessä olevan puikon taakse. 

2. Tee virkkuukoukulla 1 ketjusilmukka siten, että puikko jää väliin. 

3. Pidä lankaa puikon takana ja tee jälleen ketjusilmukka koukulle. 

4. Toista 2. ja 3. kohtia kunnes puikolla on tarvittava määrä silmukoita. Viimeinen silmukka on koukulla 

oleva silmukka, siirrä se myös puikolle. 

 

 

 


