Kaksinkertainen pipo
Koko: aikuinen
Langanmenekki:
Pipo neulotaan kaksinkertaisella langalla, yksi lanka Extrafine Merinoa ja yksi lanka Angelia.
3 kerää Hjertegarn Extrafine Merino 120 (100 % merinovilla, 50 g = 120 m)
2 kerää Permin Angel (70 % kid mohair, 30 % silkki, 25 g = 210 m)
Puikot: 5-6 mm sukkapuikot ja pyöröpuikot (50 cm)
Neuletiheys: 14 s = 10 cm
Muut tarvikkeet: silmukkamerkki, kanavaneula lankojen päättelyyn
Mallineuleet:
Sileä neule: neulo kaikki silmukat oikein.
Patenttineule:
1. krs: *ota langankierto puikolle, nosta 1 s nurin neulomatta (langankierto menee nostetun silmukan yli), 1 o*,
toista *-* kerroksen loppuun asti.
2. krs: *neulo langankierto ja nostettu silmukka nurin yhteen, ota langankierto puikolle, nosta 1 s nurin
neulomatta, toista *-* kerroksen loppuun asti.
3. krs: *ota langankierto puikolle, nosta 1 s nurin neulomatta, neulo langankierto ja nostettu silmukka oikein
yhteen*, toista *-* kerroksen loppuun asti.
Toista kerroksia 2-3.

OHJE
Luo 72 s pyöröpuikolle Extrafine Merino -langalla ja yhdistä renkaaksi. Laita silmukkamerkki kerroksen
vaihtumiskohtaan. Ota ensimmäisellä kerroksella mukaan Angel-lanka ja neulo koko työ kaksikertaisella
langalla.
Neulo suljettuna neuleena sileää kunnes työn korkeus on noin 20 cm.
Aloita patenttineule ohjeen mukaan (HUOM! Jos neulot löysää, vaihda patenttineuleeseen numeroa pienempi
puikko) ja neulo kerrokset 1-3, jonka jälkeen toista kerroksia 2-3, kunnes patenttineuleen korkeus on noin 25
cm ja olet viimeksi neulonut patenttineuleen 3. krs:n.
Neulo vielä 15 cm sileää neuletta ja aloita sitten kavennukset.
Kavennukset
*Neulo 7 o, neulo 2 oikein yhteen*, toista *-* kerroksen loppuun. Neulo seuraava kerros sileää ilman
kavennuksia.
*Neulo 6 o, neulo 2 oikein yhteen*, toista *-* kerroksen loppuun. Neulo seuraava kerros sileää ilman
kavennuksia.
Jatka kavennuksia näin joka toisella kerroksella. Kavennusten välinen silmukkamäärä vähenee aina yhdellä.
Vaihda pyöröpuikko sukkapuikkoihin silmukkamäärän vähetessä. Kun jäljellä on 16 s, neulo vielä 2 o yhteen
koko kerroksen ajan. Katkaise lanka ja vedä silmukoiden läpi.
Kiristä ja ompele pipon aloituspää langalla umpeen. Käännä pipo kaksin kerroin, kavennettu kärki vuoriksi.
Päättele langanpäät ja höyrytä pipo kevyesti.
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