
 

Pipo aloitetaan päälaelta ja neulotaan kokonaan kaksinkertaiseksi. Pipo on käännettävissä ja käytettävissä kumminkin 
päin, jolloin värisävy on erilainen.  

LANKA JA LANGANMENEKKI  

Pipoon on käytetty Joululankakalenterin minivyyhdit luukuista:  
3   Eijan Kudontaputiikki  
5  Ullrike by Anki 
8  Handu 
23  Misanja ja  
24  Misanja eli yhteensä  5 x 20 g fingering -vahvuista lankaa.  
 
Ohjeessa käytetään väreistä vastaavia numeroita: 3, 5, 8, 23 ja 24. Vastaavasti voit käyttää yksiväristä lankaa n. 100 g.  

Neuletiheys on n. 30 s x 33 krs / 10 x 10 cm (pingotettuna) ja mallineule sileää oikeaa.  

Parhaiten soveltuu 2.5 mm ja 80 cm pyöröpuikot, myös 60 ja 100 cm käy.  

KOKO n. 54/56 cm päänympärys.  

Loistavia käsityöhetkiä!  
 

OHJE  
 
Aloita värillä nro 5 ,  kuten aloittaisit sukat varpaista varteen looppaamalla, 4:llä silmukalla ja neulo 1.kerros oikein 
suljettuna neuleena.   

Tarkempi ohjeistus, jos yllä mainittu tekniikka on outo: Tee aloitussilmukka. Aseta pyöröpuikkojen päät 
rinnakkain ja pujota aloitussilmukka alempaan pyöröpuikkoon. Tee 4 silmukan ”kieputus”aloitus, eli kierrä 
lanka neljä kertaa kummankin puikon ympärille. Siirrä puikot ja lanka vasempaan käteen, vedä alempi puikko 
eteenpäin, jolloin silmukat siirtyvät vaijerille ja neulo ylemmän puikon neljä silmukkaa oikein. Työnnä silmukat 
nyt sen pyöröpuikon alkuun, joka äsken oli ylimmäisenä ja vedä se puikko pitkälle, jossa on lanka. Neulo 
toisenkin puikon neljä silmukkaa oikein. Tiputa mahdollinen aloitussilmukka pois puikolta.  Nyt olet neulonut 
yhden kerroksen oikein. 
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Krs 2: Lisäyskerros seuraavasti: Neulo silmukka ensin etureunasta ja sitten takareunasta oikein, 
jolloin silmukka tuplaantuu. Toista kaikkien silmukoiden kohdalla sama lisäys = 16 s kaikki 
yhteensä.  
Krs 3: Neulo kaikki oikein.  
Krs 4: 1o, *lisää 1s nostamalla seuraavan silmukan edellisen kerroksen etureuna vasemmalle 
puikolle ja neulo se oikein (kts. kuva 4), 2o*, toista * - *. 
Krs 5: Kaikki oikein.  
Krs 6: 1o, *lisää 1s seuraavan silmukan edelliseen kerrokseen kuten yllä, 3o*, toista * - *. 
Krs 7: Oikein 

Toista kerroksia 6 ja 7   (sillä erotuksella, että rivin 6  lisäysten välissä neulo aina seuraavalla 
kerroksella yksi silmukka enemmän oikein; 4, 5, 6, 7 jne.), niin kauan, että silmukoita on yhteensä 
144.  Tuloksena on täysympyrä, jossa on 8 lisäyskohtaa, kuten kuvassa oikealla. Tällä 
silmukkamäärällä tulee pipo lapselle tai naiselle, jonka päänympärys on noin 55 cm. Jos haluat 
isomman pipon, voit tehdä vielä yhden lisäyskerroksen.  

Sen jälkeen jatka sileää oikeaa ILMAN lisäyksiä niin kauan, että lankaa on jäljellä n. 1/5 . Lisää 
työhön lanka nro 8 ja neulo radoittaen 2 kerrosta / väri niin kauan kuin väriä nro 5 on jäljellä. 
Jatka sen jälkeen yksistään värillä nro 8, kunnes sitä on jäljellä n. 1/5 osa. Lisää työhön väri nro 3 ja raidoita taas 
kahden kerroksen raidoilla niin kauan kuin väriä 8 on jäljellä. Jatka värillä 3 yksin, kunnes sitä on jäljellä n. 1/5.  
 
Jatkuu 23.12….  

Lyhenteet: 
s – silmukka(a) 
krs, krst – kerros(ta), kerrokset 
o – oikein 
n – nurin 
2 o yht – neulo 2 oikein yhteen 

Kuva 4, lisäyskohta 


