
Kangasalan koululaitoksen 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettiin pipon suunnit-
telukilpailu Kangasalan kouluissa keväällä 2021. Kilpailuun tuli lukuisia hienoja ehdotuk-
sia. Voittajaksi valikoitui Huutijärven koulun 5-luokkalaisen Siiri Aittalan ehdotus Maisema.
Pipon ohjeen toteutus ja mallin soveltaminen neuleeseen: Taideteollinen suunnittelija 
Merja Palin

Koko: 
Pipon ympärysmitta on hieman pienempi kuin päänympärys, 
jotta se istuu napakasti päähän.
XS;S pipon ympärys valmiina noin 45 cm ja korkeus ilman 
tupsua 20 cm.
M,L: pipon ympärys valmiina noin 48 cm ja korkeus ilman 
tupsua 20 cm.
XL: pipon ympärys valmiina noin 52 cm ja korkeus ilman 
tupsua 20 cm.

Lanka: Novita 7-veljestä tai Gjestal Janne tai Taito Pirkanmaan 
paksu Pirkka

Langan värinumerot:
7-veljestä: Sininen 170, Vaalean sininen 014, Vaalean vihreä 
039, Tumman vihreä 391, Oranssi 274, Oranssi 278, Oranssi 
644, Punainen (noin 1,5 m) 549
Janne: Sininen 406, Vaalean sininen 444, Vaalean vihreä 462, 
Tumman vihreä 412, Oranssi 418, Oranssi 436, Oranssi 437, 
Punainen (noin 1,5 m) 409
Pirkka: Sininen 306, Vaalean sininen 115, Vaalean vihreä 213, 
Tumman vihreä 310, Oranssi 135, Oranssi 105, Oranssi 315, 
Punainen (noin 1,5 m) 216

Langanmenekki: 
Sininen 35 g, Vaalean sininen 10 g, Vaalean vihreä 30 g, 
Tumman vihreä 30 g, Oranssit 15 g /väri, Punainen 1,5 m + 
tupsu (jos haluat tehdä) 20 g valitsemaasi väriä

Sukkapuikot: nro 3½ tai käsialan mukaan

Mallineuleet: 
Joustinneule: neulo *2 o, 1 n*, toista*–*.
Sileä neule: neulo kaikki silmukat oikein.
Kirjoneule: sileää neuletta ruutupiirroksen kuvion mukaan

Tiheys: 23 s = 10 cm.

Luo tumman sinisellä langalla 100/108/116 s ja jaa s:t neljälle puikolle, 
25-25-25-25s./27-27-27-27s./29-29-29-29s. Neulo joustinneuletta 2 o,1 n suljettuna neuleena 8 krs. 
Neulo joustinneuleen jälkeen 1 krs sileää neuletta ja lisää jokaisen puikon alussa 1 s. Työssä nyt 
104/112/120 s, neljällä puikolla kullakin 26-26-26-26s./28-28-28-28 s./30-30-30-30s.

Seuraavaksi neulotaan kirjoneuletta mallin mukaan:
Kuvio 1. Tumman sinisellä ja vaalean sinisellä langalla. Toista kuvio 13/14/15 kertaa
Kuvio 2&3. tumman sinisellä, vaalean vihreällä ja tummanvihreällä langalla. Tässä kuviossa toisteta-
an 2 kuviota 4/5/6 kertaa ja sitten neulotaan 3 kuvio ja toistetaan 2 kuvio 8 kertaa
Kirjoneulekuvioiden jälkeen neulo kaksi kerrosta sileää neuletta oranssilla langalla. 

Sen jälkeen vaihda lanka kirkkaampaan oranssiin ja aloita kavennukset seuraavasti: 

1. 1. kavennuskerros: *neulo kaksi silmukkaa oikein ja sitten kaksi seuraavaa silmukkaa oikein  
 yhteen* toista *-* kerros loppuun. Työssä jäljellä 78/84/90 s.
2. Tämän jälkeen neulo 5 krs. sileää neuletta 
3. Vaihda lanka tummaan oranssiin
4. 2. kavennuskerros: *neulo yksi silmukka oikein ja sitten kaksi seuraavaa silmukkaa oikein   
 yhteen* toista *-* kerros loppuun. Työssä jäljellä 52/56/60 s.
5. Tämän jälkeen neulo 4 krs. sileää neuletta 
6. 3. kavennuskerros: *neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen* toista *-* kerros loppuun. Työssä  
 jäljellä 26/28/30 s.
7. Tämän jälkeen neulo 3 krs. sileää neuletta 
8. 4. kavennuskerros: *neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen* toista *-* kerros loppuun. Työssä 
 jäljellä 13/14/15 s.
9. Tämän jälkeen neulo 2 krs. sileää neuletta ja päättele työ. Katkaise lanka ja pujota se kaik  
 kien silmukoiden läpi.

Lopuksi silmukoi näkötorni punaisella mallikuvan mukaan. Kts. Youtube silmukointi
Höyrytä pipo kevyesti. Kts. Youtube pipon viimeistely
Tee halutessasi pipoon tupsu valitsemallasi värillä. Kts. youtube tupsun teko

Kirjoneulekuviot:

Näkötornin silmukointi:
tee silmukointi tornin kolmeen 

keskimmäiseen silmukkaan jättäen 
4,5,8,9 keskimmäiset silmukat 

silmukoimatta ikkunoita varten


