
Kuralan Kylämäen neulomisvinkit: Klassinen pipo!

Pipo tai myssy on ajaton asuste!
Suomen olympiamaajoukkueen sinivalkoinen pipo vuodelta 1952 innoitti muokkaamaan tupsumyssyjä 
nykypäivän langoista ja hieman paksummilla puikoilla tutkijan tekemästä ”alkuperäisohjeesta”. Tuloksena kaksi 
erilaista ”peruspipoa”. Valkoinen pipo on neulottu suomenlampaan pehmeästä, sileästä kampavillalangasta, 
turkoosi pipo paksusta, yksisäikeisestä, melko löysäkierteisestä langasta. Kavennuksista muodostuu hauska 
”meritähtikuvio”. 
Pipon neulomiseen menee yksi tai kaksi iltaa. 
Langaksi valitsimme 100 % villaa. Onhan villa ominaisuuksistaan ylivoimainen. Villa lämmittää, imee hyvin 
kosteutta ja tuntuu kuivalta kosteanakin.

Valitse mieluisia värejä, tartu puikkoihin ja neulo omia versioita! Ehkä valitsetkin ohuemmasta langasta 
neulotun hiihtopipon vuodelta 1952...?

Ohjeen pipot: päänympärys n. 53 cm. 

Lanka: Suomen lampaan kampavillalanka kaksinkertaisena n. 100 g. 110tex X4, 210 
m/100 g, 
Puikot: 6 mm sukkapuikot (pyöröpuikot 40 cm), kavennuksen lopussa tarvitaan 
sukkapuikkoja.
16 silmukkaa/10 cm, tee mallitilkku varmuuden vuoksi!

Luo 84 silmukkaa. (Jaa työ neljälle puikolle, 21 s./puikko). Neulo 10 kerrosta 
edestakaisin neuletta. Sukka- tai pyöröpuikoilla neuloessa voit kääntää työn nurin joka 
toinen kerros, jotta aina voit neuloa oikeata.
Tämän jälkeen neulo sileätä neuletta 10 cm. 
Kavennukset joka toinen kerros: 
aloita kavennukset neulomalla oikein yhteen puikon kaksi viimeistä silmukkaa. Jos käytät 
pyöröpuikkoja: neulo *19 silmukkaa, sen jälkeen 2 silmukkaa oikein yhteen*, toistetaan 
kerroksen loppuun 4 x. 
Toista tämä 3 kertaa (puikossa nyt 18 s).
Tämän jälkeen kavennukset tehdään sekä puikon keskellä että lopussa – neulo *7 s, kaksi 
silmukkaa oikein yhteen, 7 s, kaksi silmukkaa oikein yhteen*. Toista 4x kerroksen loppuun. 
Neulo yksi kerros sileää neuletta. 
Jatka. 6 s, kaksi oikein yhteen, 6 s, kaksi oikein yhteen kerroksen loppuun, jonka jälkeen 
yksi oikea kerros. Tämän jälkeen 5 s ennen kavennusta jne. Huomioi että kavennukset 
tulevat aina samalle kohdalle edellisten päälle. Kun työssä on enää 4 silmukkaa, katkaise 
lanka ja vedä loppusilmukoiden läpi. 
Päättele langat, höyrytä pipo ja tee loppulangoista halutessa tupsu. 

Lanka: yksisäikeinen paksu 100% villalanka, 200 + 100 g, 60m/100g
Puikot: 8 mm sukkapuikot (pyöröpuikot 40 cm), kavennuksen lopussa tarvitaan 
sukkapuikkoja.
11 silmukkaa/10 cm, tee mallitilkku varmuuden vuoksi!

Luo 60 silmukkaa. (Jaa työ neljälle puikolle, 15 s./puikko). Neulo 10 (n 4 cm) kerrosta 
edestakaisin neuletta. Sukka- tai pyöröpuikoilla neuloessa voit kääntää työn nurin joka 
toinen kerros, jotta aina voit neuloa oikeata. 
Tämän jälkeen neulo sileätä neuletta 3 cm, vaihda raitalangaksi ja neulo 5 kerrosta, vaihda 
lanka ja neulo 5 cm, sileä neule yhteensä n 11 cm. 
Kavennukset joka toinen kerros: 
aloita kavennukset neulomalla oikein yhteen puikon kaksi viimeistä silmukkaa. Jos käytät 
pyöröpuikkoja: neulo *13 silmukkaa, sen jälkeen 2 silmukkaa oikein yhteen*, toistetaan 
kerroksen loppuun 4 x. 
Toista tämä 3 kertaa (puikossa nyt 12 s).
Tämän jälkeen kavennukset tehdään sekä puikon keskellä että lopussa – neulo *4 s, kaksi 
silmukkaa oikein yhteen, 4 s, kaksi silmukkaa oikein yhteen*. Toista 4x kerroksen loppuun. 
Neulo yksi kerros sileää neuletta. 
Jatka. 3 s, kaksi oikein yhteen, 3 s, kaksi oikein yhteen kerroksen loppuun, jonka jälkeen 
yksi oikea kerros. Tämän jälkeen 2 s ennen kavennusta jne. Huomioi että kavennukset 
tulevat aina samalle kohdalle edellisten päälle. Kun työssä on enää 4 silmukkaa, katkaise 
lanka ja vedä loppusilmukoiden läpi. 
Päättele langat, höyrytä pipo ja tee halutessa tupsu. 

VALKOINEN PIPO

TURKOOSI RAITAPIPO

...ja se tupsu...
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