
Alpaca Classico 

Naisen pipo ja huivi  

 

Pipon päänympärys 52-56 cm, huivin koko 33x160 cm.  
Lanka: Schachenmayr Alpaca Classico  

Prym sukkapuikot: Nro 5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 18 s ja 26 krs sileää neuletta = 10 cm. 
Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki krs:t oikein. Tee 

kuviot kirjoneuleena ruutupiirroksen mukaan. Kierrä kuvioiden 
aikana nurjalla puolella levossa oleva lanka aina työssä olevan 

langan kanssa n. 3 s:n välein jottei nurjalle tule pitkiä 

lankajuoksuja. 
 

Langan menekki 

SMC Alpaca Classico -lankaa pipoon 

ruskeaa (00010) 100 g 
farkunsinistä (00053) 50 g 

kullanväristä (00022) 50 g 

tummanharmaata (00094) 50 g 

huiviin 

farkunsinistä (00053) 550 g 

vaaleansinistä (00056) 150 g 

ruskeaa (00010) 150 g 

tummanharmaata (00094) 50 g 

 

Pipo 
Tee näin Luo ruskealla langalla 96 s ja jaa ne 4:lle sukkapuikolle. Neulo suljettuna neuleena 

joustinneuletta 8 krs. Aloita sitten sileä neule. Kun olet neulonut 1 krs:n, neulo 4 krs farkunsinisellä. 

Aloita sitten kuviot piirroksen mukaan. Toista 1.-6. krs:ia 3 kertaa (=18 krs). Jatka sitten sileää neuletta 
raidoittaen siten, että neulot vuorotellen 2 krs ruskealla ja 2 krs t.harmaalla langalla. Kun olet neulonut 

sileää 35 krs, aloita kavennukset. *Neulo 10 s, 2 s o yhteen*, toista *-* =88 s. Neulo 1 krs ja sitten *9 

s, 2 s o yhteen*, toista *-* = 80 s. Jatka kavennuksia samoissa kohdin joka 2. krs, kavennusten väleistä 

jää aina 1 s pois. Kun työssä on jäljellä 40 s, jatka kavennuksia joka krs kunnes työssä on jäljellä 8 s. 

Katkaise lanka, vedä s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. 

Viimeistely Levitä pipo alustalle, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.  

 
 

sininen ruutu= ruskea 

keltainen ruutu= kullanvärinen 
 

 

 

  

 

    12s mallikerta  
  

  



 

Huivi  

Tee näin Luo farkunsinisellä langalla 120 s pyöröpuikolle ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 8 

krs. Aloita sitten sileä neule. Kun olet neulonut 1 krs:n, aloita raidoitus eli neulo vuorotellen 2 krs 
v.sinisellä ja 2 krs farkunsinisellä. Kun olet neulonut näin 48 krs, aloita kuviot piirroksen I mukaan. Toista 

1.-6. krs:ia 8 kertaa (=48 krs). Jatka sitten sileää neuletta ensin 4 krs t.harmaalla ja sitten farkunsinisellä 

180 krs. Neulo jälleen 4 krs t.harmaalla ja tee sitten 48 krs kuvioita piirroksen II mukaan. Neulo 
kuvioiden jälkeen jälleen 2 krs:n raidoitusta v.sinisellä ja farkunsinisellä 48 krs. Neulo vielä farkunsinisellä 

8 krs joustinneuletta. Päätä s:t. 

Viimeistely Levitä huivi alustalle, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.  
 

            ruutupiirros I  ruutupiirros II 

  
 

 

 

 
 

 

     12s mallikerta    12s mallikerta 

 

sininen ruutu = farkunsininen s 

keltainen ruutu=  ruskea s    Värivaihtoehto: 
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