
 

Tästä piposta on moneksi! Misanja -pipon voit neuloa eri vahvuisista langoista ja kaiken kokoisille. Pipo aloitetaan 
päälaelta ja neulotaan kaksinkertaiseksi, kääntöreunalla tai ilman, mutta ohjeella voi tehdä myös yksinkertaisen pipon. 
Jos olet etsinyt luotto-ohjetta peruspipoon, tämä voi olla etsimäsi. Pipo on suunniteltu pyöröpuikoilla neulottavaksi ja 
pyöröpuikkoja suosittelen, koska silloin pipon aloitusympyrän koko on helpompi mitata.  
 

LANKA JA LANGANMENEKKI  

Langaksi käyvät kaikenlaiset langat, tosin herkkäihoisille ja lapsille kannattaa käyttää esim. merinovillaa, joka ei kutita.  

Langan menekki riippuu täysin käytetystä langasta ja koosta. Jos haluat yksivärisen pipon, kannattaa varata lankaa 150 
grammaa, mutta yhtä hyvin voit neuloa pipon keskenään saman vahvuisista jämälangoista ja käyttää värityksissä 
mielikuvitusta. Pipo, ilman tupsua, on käytettävissä kumminkin päin, jolloin saat lisää mahdollisuuksia vaihtoehtoihin, 
alkuviikosta punainen ja loppuviikosta sininen pipo ☺  

Ylhäällä kuvissa näkyvä raidallinen pipo on neulottu 10 kerroksen raidoilla, fingering -vahvuisesta langasta ja 3 o, 1n 
joustinneuleella. Muut kuvissa näkyvät pipot ovat sileää neuletta erilaisista langoista.  Vaaleanpunaisessa on käytetty 
kahta lankaa; merinovilla + silkkimohair. Lopuksi voit lisätä tupsun niin halutessasi.  

NEULETIHEYS  

Neuletiheys on hyvä olla langan suosituksen mukainen, tarkista lankakerän vyötteestä millaista neuletiheyttä langalle 
suositellaan ja pyri siihen. Pipon koko määräytyy aloitusympyrän mukaan, joten mitään yhtä oikeaa neuletiheyttä ei 
tarvita.  

PUIKOT  

Parhaiten soveltuu 80 cm pyöröpuikot, myös 60 ja 100 cm käy, vahvuus langan suosituksen mukainen.   

KOKO  

Käy kaiken kokoisille.  

MALLINEULE  
 
Mallineule sileää oikeaa tai joustinneuletta 1 o, 1 n TAI  2 o, 2 n TAI  3o, 1n.   

Loistavia käsityöhetkiä ja toivottavasti tuloksena on pipot kaikille, vauvasta vaariin!  
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OHJE  

Aloitus   

Laske aluksi pipon aloitusympyrän halkaisija seuraavasti:  
- pään ympärysmitta, esim. itselläni  55 cm, josta vähennetään 6 cm ja jaetaan 3:lla  = (55 – 6) / 3 = 16,3 cm 
- toinen esimerkki;  pienen lapsen pipo; (51 cm – 6) / 3 = 15 cm.  

 
Aloita kuten aloittaisit sukat varpaista varteen looppaamalla, mutta vain 4:llä silmukalla. 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. 

 

 
 

 

 

Krs 2: Lisäyskerros seuraavasti: Neulo silmukka ensin etureunasta ja sitten takareunasta oikein, 
jolloin silmukka tuplaantuu. Toista kaikkien silmukoiden kohdalla sama lisäys = 16 s 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.). Tuloksena on täysympyrä, jossa on 8 
lisäyskohtaa, kuten kuvassa 5.  

Neulo aloitusympyrä tarvittavan kokoiseksi, (pään ympärysmitta – 6 ) / 3 = ?? cm.  Mittaa 
aloitusympyrän halkaisija kevyesti pyöröpuikoilla pingottaen EI -lisäyskierroksen jälkeen, ennen 
kuin aloitat uutta lisäyskerrosta,  (kts kuva 5).  

Kun aloitusympyrä on oikean mittainen, jatka sileää oikeaa (tai vaihtoehtoisesti 
joustinneuletta) ILMAN lisäyksiä kunnes työn kokonaiskorkeus on aikuisen pipossa n. 50 - 55 cm, lapsille riittänee 50 
cm, mutta tähän vaikuttaa myös haluttu lopputulos. Mitä pidemmän kappaleen neulot, sitä enemmän pipon 
yläosaan tulee löysyyttä tai vaihtoehtoisesti voit tehdä leveämmän käännöksen alareunaan. Jos et halua kääntää 
pipon alareunaa lainkaan, riittää lyhyempikin mitta.  

Kun pipo tehdään kokonaan kaksinkertaisena, neulotaan kummastakin päästä sulkeutuva ”putkilo”, joka taitetaan 
kaksinkerroin. Ennen loppukavennuksia, kannattaa päätellä langanpäät, koska ne jäävät putkilon sisään.    

Loppukavennukset  

Laske silmukoiden määrä ja jaa se 8:lla (8 kavennuskohtaa). Neulo seur. kerros kuten olet tähän astikin neulonut ja 
aseta samalla silmukkamerkit jakotuloksen silmukkamäärän mukaisesti osoittamaan kavennuskohdat, mielellään 
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joustinneuleessa symmetrisesti. Voit kokeilla kavennusta myös 4:lla tai 6 kavennuskohdalla, silloin kavennusosiosta 
tulee pidempi.  

Seuraavalla kerroksella tee kavennukset näin:  *neulo oikein (tai vaihtoehtoisesti joustinneuletta mitä olet neulonut 
tähänkin asti) kunnes jäljellä on 2 s ennen silmukkamerkkiä, nosta 2 s yksitellen oikealle puikolle  kuin neuloisit ne 
nurin, nosta oikealla puikolla ensimmäisenä oleva silmukka (eli jälkimmäinen s.)  takaisin vasemmalle puikolle 
kiertämällä, nosta toinenkin silmukka oikealta puikolta takaisin vasemmalle puikolle suoraan (ei kiertäen) ja nyt neulo 2 
o yhteen * (tavoitteena on selkeälinjainen yhden silmukan siisti kavennuskohta), toista * - *.   

Toista kavennuksia joka toisella kerroksella ja neulo joka toinen kerros oikein tai joustinneuletta kuten tähänkin asti. 
Kun silmukoita on jäljellä 16, neulo seuraavalla kerroksella kaikki silmukat 2 o yhteen, katkaise lanka ja vedä lanka 
loppujen 8 silmukan läpi.    

 
Viimeistely  

 
Kastele pipo, puristele kevyesti ja asettele mittoihinsa tason päälle kuivumaan. Tässä vaiheessa voit vielä pingottaa 
neuletta kevyesti pituus- tai leveyssuunnassa. Anna kuivua ja lopuksi asettele pipo kaksinkerroin, kiinnitä 
päättelylangalla pipon vuori- ja pääliosa päälaelta yhteen ja päättele lanka. Taita alareuna kaksinkerroin ja pipo on 
valmis käyttöön. Halutessasi voit lisätä tupsun. Ohjevideoita langasta tehtävään tupsuun löytyy internetistä useita, 
tässä yksi vaihtoehto: https://www.youtube.com/watch?v=_zcZlNtNUds .  

 

Yksinkertainen pipo taitteella / vaihtoehto 2:  

Pipo on mahdollista tehdä myös ilman loppukavennuksia, yksinkertaisena, jolloin aloitusympyrän jälkeen jatketaan 
sileän neulomista ilman lisäyksiä n. 18 cm ja sen jälkeen joustinneuletta esim. 1o,1n TAI  2o, 2n TAI 3 o, 1n,  noin 25 cm 
(yhteensä työn pituus n. 43 cm, toki pidempikin käy), jonka jälkeen silmukat päätellään joustavasti ja alareuna taitetaan 
kolmin kerroin. Näin tehden langan menekki on pienempi ja pipo ohuempi.  

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_zcZlNtNUds

