
Merino Extrafine 120  

Katalina naisen tunika 

  

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

Liivin mitat: Vartalonympärys 86 (96) 106 (118) 128 cm ja kokopituus 92 

(93) 94 (95) 96 cm.  

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 (100 % villa, 50 g =120 m) -

lankaa 450 (500) 550 (600) 650 g harmaata (00192).  

Prym puikot: 4 ja 4,5 mm sekä reunuksia varten pyöröpuikko 4 mm tai 

käsialan mukaan.  

Tiheys: 19 s ja 28 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 19 s 

palmikon leveys on 6 cm.  

Mallineuleet: Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

Palmikot: neulo ruutupiirrosten A ja B mukaan. Palmikoiden kohdalla on 

aluksi 14 s ja 3. krs:lla lisätään 1 s sekä 5. krs:lla 4 s, näin molemmissa 

palmikoissa on jatkossa 19 s. Piirroksissa on vain työn oikean puolen krs:t, 

neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Tee ensin 1.-18. krs:t ja toista 

sitten 7.-18. krs:ia. 

 

Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 79 (89) 99 (109) 119 s ja neulo 3 krs oikein, 2 krs nurin. 

HUOM: Lisää viimeisellä krs:lla 10 s näin: Neulo reuna-s, 14 (17) 20 (23) 26 s n, lisää seuraavien 9 s:n 

aikana tasavälein 5 s (=14 s), neulo 31 (35) 39 (43) 47 s n, lisää seuraavien 9 s:n aikana tasavälein 5 s 

(=14 s) ja neulo 14 (17) 20 (23) 26 s n, tee reuna-s. Työssä on nyt 89 (99) 109 (119) 129 s. Vaihda 

työhön paksummat puikot ja aloita mallineuleet näin: Neulo reuna-s, 14 (17) 20 (23) 26 s sileää 

neuletta, aloita seuraavilla 14 s:lla palmikko ruutupiirroksen A mukaan, neulo 31 (35) 39 (43) 47 s 

sileää neuletta, aloita 14 s:lla palmikko ruutupiirroksen B mukaan ja neulo 14 (17) 20 (23) 26 s sileää 

neuletta sekä tee reuna-s. Kun olet tehnyt palmikoiden kohdilla lisäykset, on työssä 99 (109) 119 

(129) 139 s. Kun kappaleen korkeus on 46 cm, kavenna molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten 

kavennukset joka 6. krs vielä 7 kertaa =83 (93) 103 (113) 123 s. Kun kappaleen korkeus on 68 cm, 

lisää molemmissa reunoissa hihoja varten joka 2. krs 4x1 s ja 2x2 s =99 (109) 119 (129) 139 s. Kun 

kappaleen korkeus on 89 (90) 91 (92) 93 cm, päätä molemmissa reunoissa olkaa varten ensin 1x6 s. 

Päätä sitten keskimmäiset 19 (21) 23 (25) 27 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä 

vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s ja 1x2 s ja päätä samalla sivusta olkaa varten joka 2. krs 4x6 

(7) 8 (9) 10 s ja kavenna samalla palmikoiden kohdilta 5 s tasavälein. Neulo pääntien toinen puoli 

peilikuvaksi.  

 

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 85 (86) 87 (88) 89 cm. Päätä nyt 

keskimmäiset 13 (15) 17 (19) 21 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien 

reunassa joka 2. krs 2x2 s ja 4x1 s. Päätä lopuksi olan s:t ja kavenna palmikoiden ylimääräiset s:t 

samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

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

ja sivusaumat. Poimi pääntien reunasta langan avulla pyöröpuikolle 88 (92) 96 (100) 104 s ja neulo 

suljettuna neuleena 4 krs nurin. Päätä s:t oikeaa neuloen. Poimi kädentien reunasta langan avulla 



pyöröpuikolle 68 (72) 76 (80) 84 s ja neulo suljettuna neuleena 4 krs nurin, päätä s:t oikeaa neuloen. 

Tee toinen kädentiereunus samoin. 

Piirros A        Piirros B 
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