
   

 

 

Pipo 

Novita Wool: neulottu Martankrookus-pipo 

Suunnittelija Liisa Pesonen 

Koko Naiselle, pipon ympärys on noin 50 cm 

Langanmenekki Novita Wool 

pohjaväri (010) luonnonvalkoinen vajaa 100 g ja raitaväri (627) kaura vajaa 50 g tai 

yksivärisenä (010) luonnonvalkoinen 100 g 

Sukkapuikot Novita nro 3 tai käsialan mukaan. Kavennuksiin saakka voi käyttää 
myös pyöröpuikkoa (40 cm) Novita nro 3. 

Mallineuleet Kierretty joustinneule suljettuna neuleena: 1. krs:neulo *1 s oikein takareunasta (= 
kiertäen), 1 n*, toista *-*. 2. krs:neulo *1 o, 1 s nurin takareunasta (= kiertäen)*, toista *-*. Toista 
krsia 1-2. Kohoneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. 

Tiheys 24 s kohoneuletta = 10 cm 

Luo luonnonvalkoisella langalla 120 s ja jaa s:t neljälle puikolle, 30 s kullekin. Aloita kierretty 
joustinneule suljettuna neuleena 1 o silmukalla. Kun jousteen korkeus on 2 cm, aloita kohoneule 
suljettuna neuleena ruutupiirroksen 1. krs:lta seuraavasti: neulo piirroksen oikeasta reunasta 1 s, 
toista väli A-B 17 kertaa (= 34 s), neulo väli B-C (= 49 s:n Martankrookus) ja toista väli C-D 18 kertaa (= 
36 s). Neulo ruutupiirroksen krs:t 1-51 ja neulo sitten loput piposta helmineuletta eli toista 



   

 

ruutupiirroksen krsia 52-53. Huom.kun olet neulonut jousteen jälkeen l.valkoisella 10 krs, neulo 
kauralla 10 krs, l.valkoisella 10 krs, kauralla 10 krs ja loput piposta l.valkoisella langalla. Huom. Kun 
pipon korkeus on noin 18 cm, aloita kavennukset: 1. kavennus-krs: *neulo 7 s helmineuletta ja 
kavenna 2 s (= neulo seuraavat 3 s yhteen oikein tai nurin helmineuleen mukaan)*, toista *-* vielä 11 
kertaa. Kerroksella kaventui yhteensä 24 s ja työssä on nyt 96 s. Neulo 5 krs helmineuletta. 2. 
kavennus-krs: *neulo 5 s helmineuletta ja kavenna 2 s*, toista *-* vielä 11 kertaa = 72 s. Neulo 3 krs 
helmineuletta. 3. kavennus-krs: *neulo 3 s helmineuletta ja kavenna 2 s*, toista *-* vielä 11 kertaa = 
48 s. Neulo 1 krs helmineuletta. 4. kavennus-krs: *neulo 1 s helmineuletta ja kavenna 2 s*, toista *-* 
vielä 11 kertaa = 24 s. Neulo 1 krs helmineuletta. Neulo koko seuraavan krs:n ajan 2 s oikein yhteen. 
Neulo vielä 1 krs oikein. Katkaise lanka ja pujota se loppujen silmukoiden läpi. Kiristä reikä umpeen ja 
päättele. 

 Viimeistely 

Höyrytä pipo kevyesti. Tee pieni l.valkoinen tupsu ja kiinnitä se päälaelle. 

Ohjetiedustelut Novita (040) 178 2266 ma ja ke 10-14 

Lankatiedustelut Novita (05) 744 3335 ma-pe 9-16 


