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Pyry-pipo
SUUNNITTELIJA
Tiina Huhtaniemi

LANKA 
N. 70 g Tukuwool DK, 100 % suomalainen villa, 
250 m / 100 g. Kuvattu sävyssä sake. 
 
KOOT
1 (2, 3) 4

VALMIIN NEULEEN MITAT
Pipon ympärysmitta 35 (38,5, 41,5) 45 cm

JOUSTINNEULEEN TIHEYS
25 s x 30 krs = 10 cm x 10 cm 4 mm:n puikoilla 
(pesty neulos)

PUIKOT
3 mm/40 cm ja 4 mm/40 cm 
(tai sukkapuikot 3 mm ja 4 mm)

MUUT TARVIKKEET
5 kpl silmukkamerkkejä

Minimalistinen Pyry-pipo valmistuu yhdestä Tukuwool DK -vyyhdistä. 
Selkeälinjainen pipo on helppo yhdistellä eri tyyleihin ja se kuuluu 

vaatekaapin perustuotteisiin.

Tägää meidät neuleprojektiisi   @tukuwool 



2 / 2Copyright ® Tiina Huhtaniemi.  Ohje vain yksityiskäyttöön.      

Lyhenteet ja tekniikat:

am = aseta merkki

knk = kahden noston kavennus = nosta silmukka    
           oikein neulomatta, nosta toinen silmukka 
           oikein neulomatta, neulo ne takareunoista 
           yhteen, yksi silmukka kavennettu, vasem-
           malle kallistuva kavennus, (englanniksi ssk)

konk = kolmen noston kavennus = nosta silmukka 
             oikein neulomatta, nosta toinen silmukka 
             oikein neulomatta, nosta kolmas silmukka 
             oikein neulomatta, neulo nostetut takareu
             noista yhteen, 2 silmukkaa kavennettu, 
             vasemmalle kallistuva kavennus (englan    
             niksi sssk)

krs = kerros

n = nurin

o = oikein

2 o yht = neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen

3 o yht = neulo kolme silmukkaa oikein yhteen

s = silmukka

sm = silmukkamerkki

Tubular Cast on -aloitus:
Mikäli tubular cast on -aloitus on uusi tekniikka, 
katso vinkkivideo aloitukseen You Tubesta, täältä. 

Kolmen puikon päättely:
Katso vinkit täältä.

OHJE

Tubular cast on -aloitus
Käytä 3 mm:n puikkoa ja luo 88 (96, 104) 112 s 
linkissä neuvotulla tubular cast on -menetelmäl-
lä. Järjestä silmukat puikolle (2 o, 2 n) joustinta 
varten neuloen siirtäen silmukat seuraavasti: 

*siirrä oikea silmukka vasemmalta puikolta nurin 
neulomatta lanka työn takana oikealle puikol-
le, nosta seuraava oikea silmukka etureunasta 
nurjan silmukan edestä oikealle puikolle ja nosta 

taakse jäänyt nurja silmukka etureunasta oikealle 
puikolle, päästä molemmat silmukat nyt vasem-
malta puikolta (= oikea ja nurja silmukka on nyt 
vaihtaneet paikkaa ja oikea silmukka kiertyy nur-
jan silmukan edestä hieman oikealle), siirrä nurja 
silmukka oikealle puikolle*, toista *-* kunnes olet 
järjestänyt kaikki silmukat. Tämä auttaa silmukoita 
asettumaan oikein päin eikä ole vaaraa, että työ 
kiertyy kun se suljetaan ensimmäiselle kerrokselle. 
YouTubesta löydät myös muita tapoja luoda sil-
mukat kuten tästä linkistä. 

Ota sitten työhön 4 mm puikko, sulje työ pyöröksi, 
aseta työhön kerroksen vaihtumiskohdan osoitta-
va merkki (krs-m) ja neulo joustinta  (2 o, 2 n)  n. 
25 (27, 27) 27 cm. 

Aloita seuraavaksi kavennusten neulominen. 

Valmistava krs:  Siirrä krs-m, neulo joustinta 4 s, 
am, neulo joustinta 38 (42, 46) 50 s, am, neulo jous-
tinta 6 s, am, neulo joustinta kunnes 2 s jäljellä, 
am, neulo joustimen mukaan 2 s, neulo seuraavan  
kerroksen ensimmäinen silmukka ja siirrä tähän 
krs-m. Kerroksen uusi vaihtumiskohta on nyt tässä.

Kavennuskrs: neulo joustinta ensimmäiseen 
merkkiin asti, sm, knk, neulo joustinta kunnes 2 s 
ennen merkkiä, 2 o yht., sm, neulo joustinta 6 s, 
sm, knk, neulo joustinta kunnes 2 s ennen merkkiä, 
2 o yht., sm, 3 s joustinta. Työssä on 84 (92, 100) 
108 s jäljellä.

Välikrs: Siirrä krs-m, neulo joustinta ilman kaven-
nuksia (edellisen kerroksen silmukoita mukaillen) 
ja siirrä merkit kun tulet niihin.

Kavennuskrs: Siirrä krs-m, neulo joustinta merkkiin, 
sm, knk,  neulo joustinta kunnes 2 s ennen merkkiä, 
2 o yht., sm, neulo 6 s joustinta, sm, knk, neulo 
joustinta kunnes 2 s ennen merkkiä, 2 o yht., sm, 2 s 
joustinta. Työssä on 80 (88, 96) 104 s jäljellä.

Toista tämän jälkeen kavennuskerros vielä 11 ker-
taa ilman välikerroksia. Työssä on 36 (44, 52) 60 s 
jäljellä.

Tuplakavennuskerros:  Siirrä krs-m, neulo joustinta 
merkkiin, sm, konk,  neulo joustinta kunnes 3 s ennen 
merkkiä, 3 o yht., sm, neulo 6 s joustinta, sm, konk, 
neulo joustinta kunnes 3 s ennen merkkiä, 3 o yht., 
sm, 2 s joustinta. Työssä on 28 (36, 44) 52 s jäljellä.
Toista tuplakavennuskerros vielä 1 (1, 2) 2 kertaa. 
Työssä on 20 (28, 28) 36 s jäljellä.

Päättele loput silmukat kolmen puikon päättelyllä. 
Päättele lankojen päät työn nurjalle puolelle. Pese 
myssy ja aseta tasolle kuivumaan.

https://www.youtube.com/watch?v=7H2CtB8sv6I&t=1s
http://http://www.ullaneule.net/0305/neuvot_kolmen_puikon_paattely.html
https://www.youtube.com/watch?v=tyteyq_nPug

