
 
Wool 125 

Pipo ja tuubihuivi 
 

Pipon ympärys: 54cm 

Tuubihuivin ympärys: 64 cm, korkeus edessä 25cm, takana 30 cm 

Lanka: Schachenmayr Wool 125 (100% villa, 50g=n. 125m) 100g/väri 
Puikot Prym: Pyöröpuikko 4 mm pituus 40 cm sekä sukkapuikot 4 mm 

Tiheys: 22 s ja 40 krs kohoneuletta sekä22 s ja 30 krs sileää neuletta 

=10 x 10 cm. 
Joustinneule: *1o, 1n*, toista*-* 

Sileä neule: Op:n krs:lla o ja np krs:lla n, suljettuna neuleena kaikki  

krs:t o 
Kohoneule: Silmukkamäärä on jaollinen 4:llä. Neulo suljettuna 

neuleena: 

1ja 2. krs: vaalealla *3o, nosta 1 s neulomatta takakautta ja jätä lanka 

np:lle*, toista *-*. 
3 ja 4. krs: Tummalla *2 o, 1s neulomatta, 1 o*, toista *-* 

5 ja 6. krs: Vaalealla *1o, 1s neulomatta, 2o*, toista *-* 

7 ja 8. krs: Tummalla *1 s neulomatta, 3o*, toista *-* 
Toista näitä 4 krs. 

 

Pipo: Luo pyöröpuikolle tummanharmaalla 120 s ja yhdistä ne 
renkaaksi. Merkitse krs:n raja. Neulo joustinta 3 cm. Neulo 1 krs o ja 

lisää sen aikana tasavälein 8 s. (=15 s:n välein)=128 s. 

Aloita raidoitus 2 krs tummalla ja 2 krs vaaleanharmaalla ja neulo 32 krs sileää neuletta, 64 s kohoneuletta ja 32 

krs sileää neuletta. Kun raitaneuletta on 32 krs, aloita kaventaminen. Jaa s:t sukkapuikoille. Neulo tästä eteenpäin 

kaikilla s:illa sileää neuletta raidoittaen. 

1.krs: kavenna tasavälein 2 s= 126s 

2.krs: *16 o, 2o yhteen* =119 s 

6. krs: *15 o, 2o yhteen*=112 s 

10. krs: *14 o, 2o yhteen*=105 s 

14. krs: *13 o, 2o yhteen*=98 s 
16. krs: *12 o, 2o yhteen*=91 s 

18. krs: *11 o, 2o yhteen*=84 s 

20. krs: *10 o, 2o yhteen*= 77 s 

22. krs: *9 o, 2o yhteen*= 70 s 
24. krs: *8 o, 2o yhteen*=63 s 

26. krs: *7 o, 2o yhteen*=56 s 

Jatka vastaavalla tavalla kaventamalla tästä lähtien joka krs, kunnes työssä on jäljellä 14 s. Neulo koko krs 2o 
yhteen = 7 s. Katkaise lanka, pujota s:iden sisään ja kiristä. 

 

Tuubihuivi: Luo tummanharmaalla pyöröpuikolle 140 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 3cm. Aloita 
sitten sileä ja kohoneule vaaleanharmaalla, neulo 48 s sileää neuletta, 92 s kohoneuletta. Neulo näitä neuleita 

raidoittaen 92 krs. Neulo sitten tummanharmaalla 3 cm joustinta ja päätä s:t joustinta neuloen. 
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