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Mukavaa, että olet löytänyt tiesi tämän muhkean

palmikkoneulepipon luokse - toivon että se pitää sinut ja

rakkaimpasi lämpiminä koko pitkän talven!  

Blogistani osoitteesta katimaaria.com ja Instagram-

tililtäni @katimaariaknits löydät paljon lisää kuvia ja

muuta neulomisinspiraatiota! 

MOI!

MATERIAALIT 

PIPON KOKO 
Yksi koko aikuisille: 

päänympärys n. 55-57 cm & 

korkeus n. 22 cm resori taitettuna 

- 8mm pyöröpuikot (Ø 40cm) tai

sukkapuikot TAI käsialan mukaan 

- n. 108 metriä bulky-painoista

lankaa (painokategoria #5) 

- Langan tiheys: 10 x 10cm oikealla

oikein, nurjalla nurin -neuletta

8mm puikoilla = 12 silmukkaa, 14

kerrosta 

- Apupuikko 

- 6mm sukkapuikot kavennuksia

varten 

- Ekstra lankaa tupsua varten, jos

haluat tehdä lankatupsun! 

- 10mm pyöröpuikot (Ø 40cm) tai

sukkapuikot TAI käsialan mukaan 

- n. 85 metriä super bulky-painoista

lankaa (painokategoria #6) 

- Langan tiheys: 10 x 10cm oikealla

oikein, nurjalla nurin -neuletta

10mm puikoilla = 9 silmukkaa, 12

kerrosta 

- Apupuikko 

- Pienemmät sukkapuikot

kavennuksia varten (6-8mm) 

- Ekstra lankaa tupsua varten, jos

haluat tehdä lankatupsun! 

BULKY (#5) SUPER BULKY (#6)
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Nämä neuleohjeet sisältävät kaksi eri

vaihtoehtoa koskien langanvahvuutta: bulky (#5)

ja super bulky (#6).

Etusivun kuvassa käyttämäni lanka: Phildar-merkin

Phil Looping -lanka kaksinkertaisena 
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RESORI 

LISÄYKSET 

Luo pyöröpuikoille 44 silmukkaa

ja sulje kerros (pipo neulotaan

suljettuna neuleena). 

 

Neulo *1 oikein, 1 nurin* ja toista *_*

kerroksen loppuun saakka (resorin

1.kierros).  

 

Toista 1.kerros vielä 21 kertaa

neuloen resoriin

kokonaisuudessaan 22 kerrosta,

tai kunnes resorin mitta on 15cm. 

Jos neulot super bulky -versiota, neulo kaikki

silmukat oikein tällä kerroksella tekemättä

lisäyksiä! 

 

Tällä kerroksella työhön lisätään tasaisesti 11

silmukkaa, kudo kaikki kerroksen silmukat

oikein. Lisäysten jälkeen työssä on yhteensä 55

silmukkaa. 

 

Itse lisään silmukat seuraavalla tavalla: nosta

silmukoiden välissä oleva lanka vasemmalle

puikolle ja kudo se takareunasta kiertäen

oikein (tällä tavalla silmukka ei veny eikä

lisäyksestä pitäisi jäädä työhön reikää!). 

 

*Lisää 1s, neulo 4 oikein* toista *_* kerroksen

loppuun saakka.  
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Luo pyöröpuikoille 44 silmukkaa ja

sulje kerros (pipo neulotaan

suljettuna neuleena). 

 

Neulo *1 oikein, 1 nurin* ja toista *_*

kerroksen loppuun saakka (resorin

1.kierros).  

 

Toista 1.kerros vielä 19 kertaa,

neuloen resoriin

kokonaisuudessaan 20 kerrosta, tai

kunnes resorin mitta on 15cm. 

BULKY (#5) SUPER BULKY (#6)
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PIPON VARTALO 

Seuraa ruutupiirrosta pipon

vartaloa varten. Aloita neulominen

piirroksen 1.kerrokselta ja kudo 11

silmukan mallikerta yhteensä 5

kertaa per kerros (5 x 11s = 55s). 
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Jatka neulomista piirroksen

2.kerrokselta ja seuraa piirrosta

aina riville 23 saakka (kerroksia ei

tarvitse toistaa, joten työhön tulee

kokonaisuudessaan rivit 1-23). Kun

olet neulonut piirroksen 23.rivin

(palmikkokuvion viimeinen

kerros), aloita kavennukset.

Seuraa ruutupiirrosta pipon

vartaloa varten. Aloita neulominen

piirroksen 1.kerrokselta ja kudo 11

silmukan mallikerta yhteensä 4

kertaa per kerros (4 x 11 = 44s). 

BULKY (#5) SUPER BULKY (#6)

Jatka neulomista piirroksen

2.kerrokselta ja seuraa piirrosta

aina riville 12 saakka. Jätä

kerrokset 13-16 neulomatta ja jatka

suoraan 17.kerrokselta. Kun olet

neulonut piirroksen 23.rivin

(palmikkokuvion viimeinen

kerros), aloita kavennukset.
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1.krs: *neulo 2s nurin yhteen, neulo 2s nurin

yhteen, 4 oikein, neulo 2s nurin yhteen, 1 nurin*

toista *_* kierroksen loppuun saakka 

 

2.krs: *2n, 4o, 2n* toista *_* kierroksen loppuun 

 

3.krs: *neulo 2s nurin yhteen, tee  

palmikonkierto (nosta 2s apupuikolle työn

eteen, neulo 2o ja apupuikon silmukat oikein),

neulo 2s nurin yhteen* toista *_* kierroksen

loppuun 

 

4.krs: *1n, 4o, 1n* toista *_* kierroksen loppuun 

 

5.krs: *1n, neulo 2s oikein yhteen, neulo 2s

oikein yhteen, 1n* toista *_* kierroksen loppuun 

 

6.krs: *1n, 2o, 1n* toista *_* kierroksen loppuun 

 

7.krs: *1n, neulo 2s oikein yhteen, 1n* toista *_*

kierroksen loppuun 

 

Päätä työ katkaisemalla lanka ja vetämällä se

15 jäljellä olevan silmukan läpi. Päättele lanka

hyvin työn nurjalle puolelle.

silmukoita 

kerroksen 

jälkeen: 

40 

silmukoita 

kerroksen 

jälkeen: 

20 

silmukoita 

kerroksen 

jälkeen: 

15 
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KAVENNUKSET 
BULKY (#5)
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Vaihda työhön 6mm sukkapuikot 1.kavennuskerroksen jälkeen. 
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kerroksen 

jälkeen: 

24 

1.krs: *neulo 2s nurin yhteen, neulo 2s nurin

yhteen, 4 oikein, neulo 2s nurin yhteen, 1 nurin*

toista *_* kierroksen loppuun saakka 

 

2.krs: *2n, 4o, 2n* toista *_* kierroksen loppuun 

 

3.krs: *neulo 2s nurin yhteen, tee  

palmikonkierto (nosta 2s apupuikolle työn

eteen, neulo 2o ja apupuikon silmukat oikein),

neulo 2s nurin yhteen* toista *_* kierroksen

loppuun 

 

4.krs: *1n, 4o, 1n* toista *_* kierroksen loppuun 

 

5.krs: *1n, neulo 2s oikein yhteen, neulo 2s

oikein yhteen, 1n* toista *_* kierroksen loppuun 

 

Päätä työ katkaisemalla lanka ja vetämällä se

16 jäljellä olevan silmukan läpi. Päättele lanka

hyvin työn nurjalle puolelle.

silmukoita 

kerroksen 

jälkeen: 

32 

silmukoita 

kerroksen 

jälkeen: 

16 
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KAVENNUKSET 
SUPER BULKY (#6)
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Vaihda työhön pienemmät sukkapuikot (6-8mm)

1.kavennuskerroksen jälkeen. 

JA NÄIN ONNI 
PIPOSI ON VALMIS! 

Kiitos, että valitsit juuri nämä neulomisohjeet ja toivottavasti vietit

mukavia hetkiä uuden projektisi parissa! 

xo, Katimaaria


