
 
 
Briossipipo 
 
Koko: aikuinen 
Lanka: Viking Odin (100 % villa) kahta eri väriä, ”tummaa” ja ”vaaleaa” 1 kerä kumpaakin 
Puikot: pyöröpuikko 5 mm 60 cm, kavennuksiin sukkapuikot 5 mm 
Muut tarvikkeet: silmukkamerkki 
Neuletiheys: n. 13-14 s = 10 cm (neulos on erittäin joustavaa) 
 
Briossineuleessa eli patenttineuleessa langankiertoja (lk) ei lasketa silmukkamäärään, vaan ne neulotaan aina 
nostetun silmukan kanssa yhdessä. 
 
Luo löyhästi 64 s vaalealla värillä.  
Aloituskerros: älä käännä työtä, vaan neulo tummalla värillä samaan suuntaan kuin loit silmukat: *1 n, lk, nosta 
1 s neulomatta*, toista *-* koko krs:n ajan. Katso että luontireuna ei ole kierteellä ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. 
Aseta silmukkamerkki osoittamaan kerroksen alku. 
 
1. krs: Vaalea väri: *lk, nosta 1 s neulomatta, neulo lk ja 1 s oikein yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan. 
2. krs: Tumma väri: *neulo lk ja 1 s nurin yhteen, lk, nosta 1 s neulomatta*, toista *-* koko krs:n ajan. 
 
Toista näitä kahta kerrosta, kunnes työn korkeus on n. 22 cm (neulo viimeisenä 2. krs). Vaihda sukkapuikkoihin 
ja aloita kavennukset. 
 
Vaalea väri: *Neulo 7 s, tee kaksoiskavennus: nosta oikea silmukka ja sen langankierto yhdessä oikein 
neulomatta, neulo seuraavat kaksi silmukkaa (nurja s ja oikea s langankierron kanssa) oikein yhteen, ja vedä 
nostettu silmukka vastaneulotun kavennuksen yli, neulo 6*, toista *-* vielä 3 kertaa. 
 
Neulo kavennuskerrosten välissä aina kolme kerrosta ilman kavennuksia. 
2. kavennuskrs: *Neulo 7 s, tee kaksoiskavennus, neulo 4 s*, toista *-* vielä 3 kertaa.  
3. kavennuskrs: *Neulo 7 s, tee kaksoiskavennus, neulo 2 s*, toista *-* vielä 3 kertaa.  
4. kavennuskrs: *Neulo 7 s, tee kaksoiskavennus*, toista *-* vielä 3 kertaa.  
Kolmen välikerroksen jälkeen nosta ensimmäinen s langankierron kanssa. Neulo sitten vaalealla värillä koko 
kerroksen ajan 2 o yhteen takareunoista. Neulo viimeinen silmukka ensimmäisen kanssa yhteen 
takareunoistaan. Katkaise lanka, pujota langanpää loppujen s:iden läpi ja päättele langanpäät. 
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