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9870 
SUOMI-TASARAITAHUIVI                   
 
Malli: Taito Pirkanmaa Oy, Minna Ahonen 
 
Koko: n. 13 cm x 175 cm 
 
Tarvikkeet: Suomi-raitalanka 150 g  
(75 % villa, 25 % polyamidia, kerä 100 g) 
 
Lisäksi tarvitset: Puikot no 3-4,  
valitse koko käsialan mukaan. 
 
Voit neuloa huivin pyöröneuleena oikeaa -neulosta tai  
tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin -neulosta. 
 
Luo 74 silmukkaa. Jatka neuloen joko tasona tai pyöröneuleena  
kunnes huivin pituus on 175 cm. Päättele työ. Silmukoi pyöröneuleen päät kiinni.  
 
Aseta tasoneuleen pitkät sivut vastakkain jättäen nurjapuoli päälle. Ompele pitkä sivusauma käsin tai 
koneella. Käännä työ oikein päin ja silmukoi huivin päät kiinni. 
 
Hoito: Konepesu 40°. Muotoile kosteana oikeaan muotoon. Kuivaa tasaisella alustalla ilmavassa 
paikassa. Höyrytä kevyesti. 
 
MALLIN KOPIOINTI JA KAUPALLINEN VALMISTUS ON KIELLETTY. 
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9865 
SUOMI-RAITAPIPO                  
 
Malli: Taito Pirkanmaa Oy, Minna Ahonen 
 
Koko: Aikuisen koko 
 
Tarvikkeet: Suomi-raitalanka 80 g  
(75 % villa, 25 % polyamidia, kerä 100 g).  
 
Lisäksi tarvitset: Puikot no 4 ja 5 
 
Sidos:     
 
     
 
 
                
     
   Neuletiheys: 21 s ja 28 krs = 10 cm. Neulotaan kaksinkertaisella 
                langalla. Aloita neule lankojen samasta (sininen) värikohdasta. 
                Neulo siten että lanka on kaksinkertaisena valkoista tai sinistä. 
 
Työohje: Luo kaksikertaisella langalla 108 s puikoilla no 4.  
1.- 14.  krs.  Neulo suljettuna neuleena 2 s nurin, 2 s oikein joustinneuletta 14 krs.  
15 -18. krs.  Vaihda puikot no 5 ja neulo oikeat silmukat nurjien silmukoiden paikalle ja nurjat oikeiden       
                    silmukoiden paikalle, neulo 4 kerrosta.  
19.- 22. krs.  Vaihda oikeiden ja nurjien silmukoiden paikkaa keskenään ja neulo 4 krsta.  
23 - 46. krs  Jatka kuten edellä mallipiirroksen mukaan. Viimeisellä krs kavennus 2 s yhteen 9 s välein. 
47.-49. krs   Neulo 3 krs.  
50. krs.        Kavenna ensimmäisellä kerroksella 2 s yhteen 8 silmukan välein. 
51.-53. krs.  Neulo 3 välikerrosta ilman kavennuksia.  
54. krs.  Kavenna 2s yhteen 7 silmukan välein. 
55.- 56. krs.  Neulo 2 välikerrosta ilman kavennuksia.  
57. krs.  Kavenna 2s yhteen 6 silmukan välein. 
58. krs.  Neulo 1 välikerros ilman kavennuksia.  
59. krs.  Kavenna 2s yhteen 5 silmukan välein. 
60.- 63. krs.  Neulo 2 s yhteen joka silmukalla kunnes jäljellä 27s. Vedä lanka silmukoiden läpi, päättele. 
 
Tee tupsu: Leikkaa tupsujen valmistamista varten tukevasta pahvista kaksi kuvan mukaista ympyrää  
ø 10 cm, reikä keskelle. Kierrä lankaa neulan avulla pahvin ympärille niin paljon kuin mahtuu. Leikkaa 
terävillä saksilla langat auki pahvien välistä. Sido kaksinkertaisella langalla tiukasti pahvien välistä ja 
poista pahvit. Kiinnitä tupsu. 
 
Voit neuloa pipon myös pelkillä oikeilla silmukoilla.  
Tee pipo muuten samalla ohjeella. 
 
Hoito: Konepesu 40°. Muotoile kosteana oikeaan muotoon.  
Kuivaa tasaisella alustalla ilmavassa paikassa. Höyrytä kevyesti. 
 
MALLIN KOPIOINTI JA KAUPALLINEN  
VALMISTUS ON KIELLETTY. 
 


