
Catania 

Naisen takaa auki oleva toppi 

 

Koko: XS(S)M(L)XL.  

Mitat: Vartalonympärys 92(100)108(116)128 cm ja kokopituus n. 54 cm.  

Langanmenekki: Schachenmayr Catania (50 g =125 m) -lankaa 

350(400)400(450)500 g luonnonvalkoista (00105).  

Prym pikot: Nro 3,5-4 sekä pääntien reunusta varten lyhyt pyöröpuikko 

nro 3,5-4 tai käsialan mukaan. Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta = 10 cm.  

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

Nyppyneule: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain 

työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla kaikki s:t nurin. Toista 1.-8. krs:ia. 

 

Etukappale: Luo 103(113)121(131)143 s ja neulo joustinneuletta 2,5 cm. 

Neulo sitten reuna-s:n sisäpuolella 8(7)8(7)7 s:lla sileää neuletta, tee sen 

jälkeen 85(97)103(115)127 s:lla nyppyneuletta siten, että toistat piirroksen 

mukaan 6 s:n mallikertaa 14(16)17(19)21 kertaa ja neulo piirroksen 

viimeinen s ja neulo vielä 8(7)8(7)7 s:lla sileää neuletta sekä tee reuna-s. 

Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Neulo nyppyneuleen 11. krs:lla 2 s, 2 

s o yhteen, neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 4 s, 

tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s 

neulotun yli) ja neulo 2 s. Toista tällaiset kavennukset joka 20. krs vielä 4 

kertaa =93(103)111(121)133 s. Kun kappaleen korkeus on 

36,5(35)33,5(32,5)31,5 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x3(3)5(7)7 s. Kavenna 

sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs 2 s:n sisäpuolella kuten sivuissa 2x1 s =83(93)97(103)115 s. 

Kun kappaleen korkeus on 48 cm, jätä keskimmäiset 29(31)31(31)33 s pääntietä varten odottamaan 

ja neulo ensin oikea olka. Kavenna pääntien reunassa 2 s:n sisäpuolella joka krs 13x1 s. Tee 

kavennukset työn oikean puolen krs:illa ylivetokavennuksina ja neulo nurjalla aina 2 s takareunastaan 

nurin yhteen. Kun kappaleen korkeus on 52,5 cm, neulo lopuilla eli olan 14(18)20(23)28 s:lla vielä 4 

krs sileää neuletta. Päätä s:t. Tee pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Takakappaleen oikea puoli: Luo 42(46)50(54)60 s ja neulo joustinneuletta 2,5 cm. Aloita sitten sileä 

neule muuten, mutta neulo joka krs kappaleen vasemmassa reunassa reunasilmukka oikein. Aloita 

sitten vasemmassa reunassa reuna-s:n sisäpuolella lisäykset. XS-koko: *lisää joka 2. krs 5x1 s ja neulo 

sitten 2 krs ilman lisäyksiä (=12 krs ja 5 s tuli lisää)*, toista *-* vielä 8 kertaa ja lisää vielä viimeisellä 

krs:lla 1 s =108 krs ja 46 s. S-koko: lisää joka 2. krs 52x1 s =104 krs ja 52 s. M-koko: *lisää joka 2. krs 

4x1 s ja seuraavalla krs:lla 1 s (=9 krs ja 5 s tuli lisää)*, toista *-* vielä 10 kertaa, älä kuitenkaan lisää 

99. krs:lla ja neulo vielä 1 krs ilman lisäystä =100 krs ja 54 s. L-koko: *lisää joka 2. krs 3x1 s ja lisää 

seuraavilla 2 krs:lla aina 1 s (=8 krs ja 5 s tuli lisää)*, toista *-* vielä 11 kertaa, älä kuitenkaan lisää 95. 

ja 96. krs:illa silmukoita =96 krs ja 58 s. XL-koko: neulo 1 krs ilman lisäystä, *lisää joka 2. krs 2x1 s ja 

seuraavilla 3 krs:lla aina 1 s (=7 krs ja 5 s tuli lisää)*, toista *-* vielä 12 kertaa, älä kuitenkaan lisää 92. 

krs:lla =92 krs ja 64 s. 



HUOM: Kun kappaleen korkeus on 36,5(35)33,5(32,5)31,5 cm, päätä kappaleen oikeasta reunasta 

kädentietä varten 1x3(3)5(7)7 s ja kavenna sitten samassa reunassa joka 2. krs 2x1 s. Kun olet tehnyt 

kaikki lisäykset ja kädentiekavennukset, on työssä 83(93)97(103)115 s. Jatka sileää neuletta kunnes 

kappaleen korkeus on 54 cm. Päätä nyt molemmista sivuista olkaa varten 14(18)20(23)28 s ja jätä 

takakappaleen pääntien 55(57)57(57)59 s odottamaan. 

 

Takakappaleen vasen puoli: Neulo edellisen peilikuvana. 

 

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

Aseta takakappaleet päällekkäin siten, että oikea puoli tulee päällepäin. Ompele olkasaumat. Ompele 

sivusaumat. Aseta takakappaleen pääntien s:t päällekkäin ja neulo ne 1 + 1 s pyöröpuikolle oikein 

yhteen, poimi sitten langan avulla etukappaleen pääntien reunasta 12 s, neulo odottamassa olevat s:t ja 

poimi toisestakin reunasta 12 s. Neulo näillä 108(112)112(112)116 s:lla suljettuna neuleena 

joustinneuletta 2,5 cm. Päätä s:t. Poimi kädentien reunasta pyöröpuikolle 80(86)92(98)102 s ja neulo 

suljettuna neuleena joustinneuletta 2,5 cm, päätä s:t. Tee toinen kädentiereunus samoin. 

 

Nyppyneuleen ruutupiirros 
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