Piparireunushuivi ja kierreraitapipo
Koko: nainen, huivin mitat n. 130 x 27 cm
Lanka: Gjestal Naturgarn Soft, Viking Naturgarn tai Hjertegarn Natur Uld
Menekki: pipoon 100 g, huiviin 200 g
Muut tarvikkeet: huiviin 1 nappi
Puikot: huiviin 9-10 mm, pipoon pyöröpuikko 5,5 mm (40-50 cm) ja/tai sukkapuikot 5,5 mm
Virkkuukoukku: huiviin 5 mm
Tiheys:
Huivi: n. 10 s ainaoikeaa = 10 cm
Pipo: 14 s mallineuletta = 10 cm

Huivi
Luo 4 silmukkaa. Neulo edestakaisin ainaoikeaa, ja lisää toisessa reunassa 1 s joka 4. kerroksella neulomalla
kerroksen ensimmäinen silmukka kahdesti, ensin etu- ja sitten takareunastaan. Kaikki lisäykset ja kavennukset
tehdään samassa reunassa, ja toinen reuna jää suoraksi.
Kun huivin leveys on n. 25-30 cm, aloita kavennukset samassa reunassa kuin lisäykset: neulo joka 4. kerroksella
kerroksen ensimmäiset 2 silmukkaa oikein yhteen. Kavenna, kunnes jäljellä on 4 s. Päätä loput s:t.
Piparireunus: Kiinnitä lanka huivin päähän piilosilmukalla, virkkaa napituslenkkiä varten 7 kjs ja 1 ps samaan
kohtaan kuin ensimmäinen ps. Virkkaa lenkkiin 7 pylvästä. Virkkaa sitten kolmioreunan ensimmäiseen silmukkaan
7 pylvästä, ylitä neuleen reunasta 2 s ja virkkaa 1 ks seuraavaan silmukkaan. *Ylitä 2 s, virkkaa 7 p seuraavaan
silmukkaan, ylitä 2 s, 1 ks*, toista *-* reunan loppuun asti. Katkaise lanka ja vedä se viimeisen silmukan läpi.
Ompele huivin toiseen päähän nappi.

Pipo
Luo 72 s ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Neulo *3 oikein, 3 nurin* 3 kerrosta. Siirrä sitten mallikertaa yhden
silmukan verran joko oikealle tai vasemmalle sen mukaan kumpaan suuntaan haluat raitojen kallistuvan, ja neulo
taas 3 krs. Siirrä tähän tapaan mallikertaa yhden silmukan verran aina joka 3. krs. Kun työn korkeus on 16-18 cm,
aloita kavennukset.
Kavennukset:
1. krs: Jatka mallineuletta, mutta neulo jokaisen nurjan
raidan kohdalla 2 n yhteen = 60 s.
2. krs: Jatka mallineuletta, mutta neulo jokaisen nurjan
raidan kohdalla 2 n yhteen = 48 s.
3.-4. krs: Jatka mallineuletta neuloen 3 oikein, 1 nurin
5. krs: Neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin, mutta neulo
jokaisen oikean raidan kohdalla 2 o yhteen = 36 s.
6. krs: Neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin, mutta neulo
jokaisen oikean raidan kohdalla 2 o yhteen = 24 s.
7. krs: Neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin.
8. krs: Neulo koko krs:n ajan 2 o yhteen.
Katkaise lanka, pujota se loppujen silmukoiden läpi ja
kiristä. Päättele langanpäät. Tee lopuista langoista tupsu
ja kiinnitä se päälaelle.
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