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Katriina -panta 
 

Suunnittelija: Emma Karvonen / Villaviidakko Designs 

 

 
 
 
Kun aurinkoisena syyspäivänä pipo on liian lämmin, mutta ilman hattuakaan ei 

tarkene, on panta oiva apu. Se suojaa tiiviisti korvat hiostamatta liikaa, eikä 
lätistä kampausta. Katriina –pannan jännittävä valepalmikkopinta syntyy 
neulomatta jätetyistä ja kahden silmukan yli nostetuista silmukoista.  

 
 

Lanka Katia Peru (40 % villaa, 40 % akryylia, 20 % alpakkaa), 100 g 
hiekanruskeaa (11) 

 

Yksi kerä Perua riittää kahteen pantaan pienemmällä koolla 
neulottaessa. 

 

Puikot  Kaksi sukkapuikkoa, pitkät puikot tai pyöröpuikko, 6 mm tai käsialan 
mukaan. 

 
Tiheys 16 s ja 22 krs mallineuletta = 10 cm 
 

Muut tarvikkeet 1 nappi, halkaisija noin 35 - 45 mm  
 

Koko S (päänympärys 54 cm) ja M/L (päänympärys 58 cm)  
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Ohje 
 
Mallineule tasona (jaollinen viidellä silmukalla): 
 

1. krs (op): * 1 o, nosta 1 s oikein neulomatta, 1 o, lk, nosta neulomatta jätetty 
silmukka oikein neulotun ja langankierron yli. 2 n. * Toista * ─ * 
 

2. krs (np): * 2 o, 1 n, nosta 1 s nurin neulomatta (lanka työn edessä), 1 n, lk, 
nosta neulomatta jätetty silmukka nurin neulotun ja langankierron yli. * Toista * 
─ * 

 
 

 
 
Panta 

 
Luo 66 – 71 s. Langanpäätä kannattaa jättää reilusti, sitä voi käyttää lopuksi 

napin kiinnittämiseen. 
 
Valmistelukerros (np): 3 o, *2 o, 3 n* Toista * ─ * kunnes kerroksella on jäljellä 3 

s, 3 o. 
 

1. krs (op): 3 o, neulo mallineuletta kunnes kerroksella on jäljellä 3 s, 3 o. 
2. krs (np): 3 o, neulo mallineuletta kunnes kerroksella on jäljellä 3 s, 3 o. 
 

3. krs (op): 1 o, lisää 1 s (poimi silmukoiden välistä lanka kiertäen puikolle ja 
neulo se oikein), 2 o, neulo mallineuletta kunnes kerroksella on jäljellä 3 s, 2 o, 
lisää 1, 1 o. 

4. krs (np): 4 o, neulo mallineuletta kunnes kerroksella on jäljellä 4 s, 4 o. 
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Jatka samoin mallineuletta neuloen ja lisäten aina oikean puolen kerroksen 

alussa ja lopussa 1 s yhden silmukan päässä reunasta. Toista kerrokset vielä 
kaksi kertaa. Työssä on nyt 72 – 77 s. 

 
Napinläpikrs (op): 3 o, päättele 2 s napinläpeä varten, 1 o, neulo mallineuletta 
kunnes kerroksella on jäljellä 6 s, 6 o. 

Seuraava krs (np): 6 o, neulo mallineuletta kunnes on jäljellä 1 s ennen 
napinläpiaukkoa, 1 o, luo kaksi uutta silmukkaa puikolle, 3 o. 
 

Seuraava krs (op): 1 o, knk (kahden noston kavennus), 3 o, neulo mallineuletta 
kunnes kerroksella on jäljellä 6 s, 3 o, 2 o yht, 1 o. 

Seuraava krs (np): 5 o, neulo mallineuletta kunnes kerroksella on jäljellä 5 s, 5 o. 
 
Jatka samoin mallineuletta neuloen ja kaventaen aina oikean puolen kerroksen 

alussa ja lopussa 1 s yhden silmukan päässä reunasta. Toista kerrokset kunnes 
työssä on taas alkuperäinen määrä silmukoita (66 – 71 s). 

 
Viimeinen krs (op): 3 o, neulo mallineuletta kunnes kerroksella on jäljellä 3 s, 3 o. 
 

Päättele kaikki silmukat nurjan puolen kerroksella nurjaa neuloen. Näin luonti- 
ja päättelyreuna ovat mahdollisimman samannäköiset. Yritä saada pääteltyä 
silmukat samalle kireydellä kuin luontireunan silmukat. 

 
 
Viimeistely 
 
Päättele lopetusreunan lanka. Käytä aloituslankaa napin kiinnittämiseksi 

paikoilleen pannan päähän. Halutessasi voit höyryttää pannan, mutta mallineule 
ei sitä vaadi. Pingottamista en suosittele, ettei panta menetä joustavuuttaan tai 

lörpähdä liian suureksi. 
 
 

Materiaalit suunnittelijalle tarjosi 

 

 
 

 
Huom! Kaikki oikeudet aineistoon ovat sen tuottajalla. Kaupallinen käyttö ehdottomasti 
kielletty. Saat neuloa tällä ohjeella tuotteita itsellesi tai lahjaksi, et myyntiin. Ohjetta ei 
saa julkaista, myydä eikä kopioida edelleen ilman suunnittelijan lupaa. 
 
Jos sinulla on kysymyksiä tai palautetta ohjeesta, voit ottaa yhteyttä suunnittelijaan 
sähköpostitse: villaviidakko@gmail.com 


