
 

Espoolaiset Marttayhdistykset 

 

Vastasyntyneiden Suomi 100-pipo 

Pipon muoto, värit, langat ja lipun kuva ovat 

ohjeessa samat, mutta värien käyttö ja kuviointi 

on neulojan vapaasti suunniteltavissa. Pipoja saa 

olla monen erinäköisiä ja hieman eri- kokoisiakin. 

Käsityön jälki saa näkyä. 

Suunnittele itse raitoja tai kuvioita, jotta saadaan 

sinivalkoinen vaikutelma. Kuviointi saa olla 

erinäköistä, kunhan lipulle jää paikka. Oheen 

kirjaillaan luku 100. ( tai neulotaan ks. alla)  

OHJE 

Lanka: Drops Baby Merino, 100 % villa 
Maahantuoja Menita Oy 
valkoinen lanka Nro 01, sininen lanka Nro 33 
 
Puikot: 3,5 - 4 
Luo puikoille 68 silmää, jaa joka puikolle 17 

silmää. Neulo aluksi joustinta noin 1,5-2 cm, jatka 

sitten oikeaa, kunnes työn korkeus on noin 11 

cm, jolloin alkaa kavennus. 

Kavennus: neulo puikon alussa 2 o yhteen 6 o 2 o 

yhteen 7 o, tämä joka puikolla ja sitten 3 kierrosta 

oikeaa ja taas kavennukset /ja 3 o kierrosta, 

kavennukset /2 o kierrosta, kavennukset 2 o 

kierrosta, kavennukset 1 o kierros kavennukset. 

Kun puikolla on 3 silmää, vedetään lanka kaikkien 

läpi ja päätetään työ. Tee huolellinen päätös, kun 

silmiä on niin paljon saman langan varassa ja 

katso, että ei jää reikää. Tulee kivan pyöreä pään 

muoto ja mukautuu hyvin päähän. 

Pipon mitat: ympärys noin 28-33 cm ja korkeus 

noin 13-15cm. 

 

 

 

 

Lippu 

Lipun pohjan olen kutonut 1,5 puikoilla: luo 12 

silmää ja neulo 10 kierrosta oikein nurin 

vuorotellen. Päätä nurjalla kierroksella oikein 

neuloen, näin tulee ohuempi reuna. Päättele ja 

silitä liimaharso nurjalle (esim. Eurokankaan 

verho-osaston myymä 10 cm leveä on edullinen 

ja tarpeeksi ohut). Vain paperi pois ja voit silittää 

lipun pohjan pipoon. Tee parsinneulalla risti 

ketjusilmukalla lippuun. Tee lipun viereen 

ketjusilmukalla juhlavuoden vuosiluku 100. 

Niputetaan pipot kymmenen pipon nippuihin niin 

ovat helppoja laskea. 

Alkuperäisen ohjeen on laatinut Ritva Nordström, 
Laaksolahden Martat, 2016 Lisätiedot ja 
neuvonta: ritva.nordstrom@kolumbus.fi 
 
Suurpellon Marttojen vinkkejä: 
Lipun ja 100 -merkin voi neuloa kuljettamalla 
valkoista ja sinistä lankaa mukana. Neulo numero 
100 ensimmäiselle puikolle ja toiselle puikolle 
lippu kuvion mukaisesti. Puikoilla kolme ja neljä 
voit toistaa kuvion tai neuloa valkoisella langalla 
siniselle pohjalle joitain muita kuvioita, neliöitä, 
kolmioita, sydämiä. 
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Suurpellon Marttojen vinkkejä: 

1. Lipun ja 100 -merkin voi neuloa kuljettamalla valkoista ja sinistä lankaa mukana. Neulo numero 100 
ensimmäiselle puikolle ja toiselle puikolle lippu kuvion mukaisesti. Puikoilla kolme ja neljä voit 
toistaa kuvion tai neuloa valkoisella langalla siniselle pohjalle joitain muita kuvioita, neliöitä, 
kolmioita, sydämiä. 

2. Suomen lipun ja numeron 100 voi neuloa myös pienempänä: 
a. Numero 100: Jätä numeroiden väliin vain yksi silmukka. Vähennä neulottuja kerroksia 

seitsemästä viiteen. 
b. Suomen lippu: neulo neljä valkoista, kaksi sinistä ja taas kaksi valkoista silmukkaa. Vähennä 

tällöin kerroksia kuuteen: neulo kaksi valkoista, neljä sinistä ja taas kaksi valkoista kerrosta, 
niin saat pienemmän lipun. Mittasuhteet eivät ole ihan oikein, mutta lipun tunnistaa 
Suomen lipuksi.
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