VILLAVA-JOUSTINPIPO
Malli: Lankava, Marja Rautiainen.
Koko: 50-55 (58-61) cm.
Lanka: 3-säikeistä Lankava Villava-lankaa, 180x3 tex
(100 % villa, 100 g = n. 180 m) 5(8) g luonnonvalkoista
(1) tai vaaleanharmaata (2) ja g 60(70) g vaaleanharmaata (2) tai harmaata (3).
Puikot: 40 tai 50 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot 4 mm
tai käsialan mukaan.
Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena kokoajan 2 o,
2 n.
Tiheys: 16,5 s ja 23 krs = 10 cm sileää neuletta.
Työohje: Tee ensin mallitilkku sileänä neuleena. Valitse
omalle käsialallesi sopiva puikkokoko, jolla pääset oikeaan tiheyteen.
Luo valkoisella (harmaalla) langalla pyöröpuikolle
80(96) s ja käänny.
1. krs: Neulo joustinneuletta ja sulje työ pyöröneuleeksi. Tarkista samalla, että neule ei kierry. Näin saat luontireunan op:n pipon käänteen etupuolelle. Neulo vielä 4
krs valkoisella (harmaalla) ja merkitse kerroksen vaihtumiskohta. Jatka sitten vaaleanharmaalla (harmaalla).
Neulo kunnes pipon korkeus on 16(19) cm tai pidempää
pipoa varten 19(22) cm. Neulo vielä 1 krs ja merkitse
samalla 4 kavennuskohtaa näin: Neulo 8(12) s, neulo
ja merkitse seuraavat 2 o s:t, *neulo 18(22) s, neulo ja
merkitse seuraavat 2 s*, toista *-* vielä 2 kertaa, neulo
loput 10(10) s ja merkitse viimeinen s kerroksen vaihtumiskohdaksi. Aloita sitten päälaen kavennukset ja tee
ne merkittyjen silmukoiden molemmilla puolilla näin: Neulo kunnes merkin edessä on 1 s, kavenna 2 o yht., käännä
seuraavan s:n etureuna taakse (= vie puikko s:n läpi, kuin neuloisit sen oikein ja siirrä se takaisin vasemmalle puikolle), kavenna käännetty s seuraavan silmukan kanssa 2 s kiertäen o yht. (Huom. kun vasemmalla on 2 oikeaa silmukkaa peräkkäin, käännä ne molemmat kavennusta varten). Neulo 2 krs kaventamatta. Toista sitten kavennukset
joka 2. krs yhteensä 4 kertaa. Kavenna lopuksi kaikilla kerroksilla, vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi ja päättele lanka.
Viimeistely: Päättele luontireunan lanka silmukkaa jäljentäen ja pujota se sitten op:lle. Pese valmis pipo käsin
lämpimässä vedessä kevyesti puristelen. Käytä pesuun hieman villapesuainetta. Huuhtele huolellisesti ja laita viimeiseen huuhteluveteen tilkkanen huuhteluainetta. Älä annostele pesuaineita liikaa. Kuivaa tasaisella, pehmeällä
alustalla. Käännä pipon alareuna ylös ja pue pidempi pipo ilman käännettä.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

