
Pipo joka tuulelle

Suunnittelija: Karoliina Erkinjuntti, 2022

Lanka: Worsted-paksuinen villalanka(kerässä  100 g = 200 m), esimerkiksi Olli-sukkalanka /
Taito Shop tai 7 veljestä lanka.
Langan menekki: koko M 100 g, koko L 120 g
Neuletiheys: 22 s joustinneuletta = 10 cm 
Puikot: pyöröpuikot 3,5 40 cm ja kavennuksiin sukkapuikot 3,5 
Koko: M (L), koko M 120 s = päänympärys 54 - 57 cm, koko L 140 s = päänympärys 58 - 61 cm.

Ohje: 

Luo pyöröpuikoille120 s (140 s). Neulo *2 n, 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, 2 o, 2 n, 2 o, 1 n, 1 o, 1 n, 1 o, 2 n, 2 

o*. Toista *-* koko kierros. Seuraa ohjekaaviota 2. Neulo resoria joustinneuleena 30 

kierrosta. Aloita tämän jälkeen pintaneule riviltä 31. Kun pintaneule on valmis, aloita 

kavennukset riviltä 69. 

Jaa silmukat tasaisesti neljälle sukkapuikolle, kun silmukat eivät enää riitä liikkumaan 

pyöröpuikolla. Ohjekaavion lopussa pipossa on jäljellä 12 s (14 s). Päättele pipo vetämällä 

lanka jäljellä olevien silmukoiden läpi ja päättele langanpää nurjalle puolelle neuleeseen. 

Jos haluat tehdä pipon ilman palmikoita, helpomman ohjeen mukaan, neulo pelkkää 

joustinneuletta ja aloita kavennukset ohjekaavion 1. riviltä 69.

Vinkki: Viimeistele pipo halutessasi hauskalla ja näyttävällä tupsulla. Voit kokeilla neuloa 
pipon myös raidallisena, tai esimerkiksi resorin eri värillä. 
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Ohjekaaviot: 
Pipo joka tuulelle

Lue kaavioita alhaalta ylöspäin 
oikealta vasemmalle. 

Kaaviossa on esitetty kuvion yksi 
mallikerta, eli 20 s, joka toistuu 
koossa M 6 kertaa ja koossa L 7 kertaa. 
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Nosta 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 
1 n ja apupuikolta 1 o

Oikea s

Nurja s

Nosta 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 
1 o ja apupuikolta 1 o

Neulo 2 s oikein yhteen

Nosta 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 
1 o ja apupuikolta 1 n

Kaavioavain

Rivit 1-30: resori joustinneuleena
Rivit 31-68: pintaneule
Rivit 69-90: kavennukset

Rivit 1-69: joutinneule
Rivit 69-90: kavennukset
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1. Nosta 1 silmukka apupuikolle työn 
eteen.

2. - 3. Neulo 1 silmukka oikein nostetun 
silmukan takaa.

3.

4. - 5. Neulo nostettu silmukka oikein. 5.

Kuvallinen ohje: Nosta 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 o 
ja apupuikolta 1 o



Kuvallinen ohje: Nosta 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 o 
ja apupuikolta 1 n

1. Nosta 1 nurja silmukka työn taakse.

2. - 3. Neulo 1 silmukka oikein nostetun 
silmukan edestä.

3.

4. Neulo nostettu silmukka nurin.



1. Neulo ohjekaavion mukaan. Neulo
viimeinen silmukka ennen silmukan nostoa
nurin.

3. ja 4. Neulo seuraava silmukka nurin
nostetun silmukan takaa.

2. Nosta oikea silmukka apupuikolle työn
eteen.

5. ja 6. Neulo silmukka apupuikolta oikein.

Kuvallinen ohje: Nosta 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 n 
ja apupuikolta 1 o

4.

6.



Kuvallinen ohje:  Tupsun tekeminen
Mallitupsussa käytetty Prymin tupsuntekosettiä

1. Lähde kiertämään lankaa kehikkon 
ympärille.

3. Täytä toinen kehikko samallatavalla.

5. Yhdistämisen jälkeen kehikko näyttää 
tältä.

7. Kun kaikki langat on leikattu, pyöritä lankaa 
muutaman kerran hahlon ympäri ja kiristä 
tiukalle. Tee solmu.

2. Kun kehikko on täynnä, katkaise lanka.

4. Yhdistä kehikot

6. Leikkaa tupsun langat auki kehikoiden 
väliin jäävää hahloa pitkin.

8. Kun kaikki langat on katkaistu ja lanka 
solmittu niiden ympärille, poista kehikko. 
Siisti vielä saksilla kaikki langat samaan 
mittaan. Jätä kiristyslangat pitkiksi, näillä 
voit solmia tupsun pipoon.




