
 

Catania 

Neulottu sini-valkoraidallinen tyyny  

 

Koko: 41x41 cm.  

Lanka: Schachenmayr Catania (50 g =125 m) -lankaa 150 g deniminsinistä 

(421), 100 g farkunsinistä (164), 50 g tummansinistä (124) ja 50 g valkoista 

(106).  

Prym puikot: Nro 3 tai käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: Sisätyyny 40x40 cm ja 40 cm pitkä vetoketju. Tiheys: 26 s 

ja 36 krs sileää neuletta, 26 s ja 28 krs pintaneuletta sekä 26 s ja 18 krs 

nyppyneuletta = 10 cm.  

Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

Pintaneule: 1.krs: (op) reuna-s, 3 s o, *nosta 1 s nurin neulomatta, lanka 

työn takana, neulo 3 s o*, toista *-* ja neulo reuna-s. 2.krs: reuna-s, 3 s o, * 

nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn edessä, neulo 3 s o*, toista *-* ja 

neulo reuna-s. 3.krs: neulo reuna-s:iden sisäpuolella oikein. 4.krs: neulo 

reuna-s:iden sisäpuolella nurin. Toista 1.-4. krs:ia.  

Nyppy: Neulo seuraava silmukka 5 kertaa vuorotellen etu- ja takareunasta oikein, *siirrä nämä 5 s vasemman 

käden puikolle ja neulo ne oikein*, toista *-* vielä 2 kertaa. Vedä sitten viimeksi neulotun s:n yli edelliset 4 s, jolloin 

työhön jää 1 s.  

Monivärinen nyppyneule: Neulo kaksivärisillä krs:illa reuna-s:t aina 2-kertaisella langalla (=molemmat värit yhdessä). 

1.krs: (op) tee reuna-s, *neulo valkoisella 1 s o, tee nyppy deniminsinisellä*, toista *-* ja neulo 1 s o valkoisella, 

reuna-s. 2. ja muutkin nurjan puolen krs:t: neulo reunasilmukoiden sisäpuolella kaikki s:t nurin valkoisella. 3.krs: tee 

reuna-s, *neulo valkoisella 1 s o, tee nyppy farkunsinisellä*, toista *-* ja neulo 1 s o valkoisella, reuna-s. 5. ja 7.krs: 

kuten 1. ja 3. krs:t. 9.krs: tee kokonaan valkoisella reuna-s, *1 s o, tee nyppy*, toista *-* ja neulo 1 s o ja reuna-s. 

11.krs: kuten 3. krs. 13.krs: kuten 1. krs. 15. ja 17. krs: kuten 11. ja 13. krs:t. 18.krs: neulo reunasilmukoiden 

sisäpuolella kaikki s:t nurin valkoisella. 

 

Tee etukappale näin: Luo deniminsinisellä langalla 109 s ja neulo 1 krs nurjalta nurin. Aloita sitten mallineuleet näin: 

Neulo 14 krs deniminsinisellä pintaneuletta, 14 krs valkoisella sileää neuletta, 14 krs pintaneuletta siten, että teet 

vuorotellen 2 krs t.sinisellä ja 2 krs farkunsinisellä. Neulo 8 krs valkoisella sileää neuletta, 18 krs moniväristä 

nyppyneuletta, 8 krs valkoisella sileää neuletta, 14 krs pintaneuletta siten, että teet vuorotellen 2 krs t.sinisellä ja 2 

krs farkunsinisellä, 14 krs valkoisella sileää neuletta ja 14 krs deniminsinisellä pintaneuletta. Päätä seuraavalla krs:lla 

s:t oikeaa neuloen. 

 

Tee takakappale näin: Neulo kuten etukappale. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele 3 saumaa ja 

kiinnitä viimeiseen saumaan vetoketju. Laita sisätyyny paikoilleen. 
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