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Lyhenteet ja tekniikat:

krs = kerros
n = nurin
o = oikein
s = silmukka
kkav = keskitetty kavennus eli nosta 2 silmukkaa  
             oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja
             vedä nostetut neulotun silmukan yli
2 o yht neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen

Boucle pipo
SUUNNITTELIJA
Tiina Huhtaniemi

LANKA 
30 g lace-vahvuinen lanka (650m / 710yds/100g) 
esimerkiksi La Bien Aimée Felix tai Helix 1 vyyhtiä (väri 
San Tokki) 
ja
45 g fingering-vahvuinen bouclee-lanka (200 m/218 
yds) / 50g) esimerkiksi La Bien Aimée Merino Bouclé 
(väri San Tokki)
 
YKSI KOKO
Ympärysmitta n. 48,5 cm, pituus 31 cm.

TIHEYS
14 s 30 krs = 10 cm x 10 cm joustinneuletta 
neulottuna suljettuna neuleena 5 mm puikoilla

PUIKOT
5 mm/ 80 cm tai 40 cm ja sukkapuikot halutessasi

MUUT TARVIKKEET
päättelyneula ja sakset

Helppo yhden illan pipo on neulottu ylellisistä La Bien Aiméen langoista 
neuloen kahta lankaa kerralla. 

Tägää meidät neuleprojektiisi   @lankakauppatitityy 
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Ohje:

Luo 76 s tubular cast on -metodilla tai muulla 
haluamallasi luomistavalla. Jos luot tubular 
cast on -metodilla silmukat, niin neulo ensin 
2 valmistavaa kerrosta tasona, jonka jälkeen 
jatka pipo neulomista pyörönä. 

Valmistava kerros: 1 o, nosta 1 s nurin neulo-
matta lanka työn edessä. Käännä työ.
Toista valmistava kerros vielä kerran. Jatka 
neulomista pyörönä.

Aloita mallikerta:

1 krs: toista (3 o, 1 n) kerroksen loppuun.
2 krs: toista (1 n, 1 o, 2 n) kerroksen loppuun.
Toista kerroksia 1-2 kunnes työn kokonaispi-
tuus on n. 30 cm 

Kavennuskrs 1: toista (kkav, 1 n) kerroksen 
loppuun. (= 38 s)

Välikrs: toista (1 o, 1 n) kerroksen loppuun. 

Kavennuskrs 2: 1 o, neulo (2 o yht.) kerroksen 
loppuun, neulo vielä viimeinen silmukka 
yhteen ensimmäisen silmukan kanssa 
(= 19 s).

Kavennuskrs 3: neulo (2 o yht.) kerroksen 
loppuun. 

Katkaise lanka ja vedä se jäljellä olevien 
silmukoiden läpi. Päättele langanpäät. 
Höyrytä tai pese myssy ja anna kuivua
tasona.

https://www.youtube.com/watch?v=7H2CtB8sv6I&t=338s

