
Novita Hygge Wool
Ulla-palmikkopipo



Yksi koko Pipon ympärys hieman venytettynä noin 54 cm

Langanmenekki Novita Hygge Wool (730) mustikkamaito 200 g

Sukkapuikot Novita nro 8 tai käsialan mukaan

Mallineuleet Joustinneule suljettuna neuleena: neulo *2 o, 2 n*, toista *–*. 

Palmikkoneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan.

Tiheys 13 s ja 15 krs palmikkoneuletta = 10 cm 

Luo 60 s ja jaa s:t neljälle sukkapuikolle. Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 14 cm. Neulo sitten 

1 krs oikein ja lisää samalla tasavälein 3 s: *neulo 20 o, lisää 1 s neulomalla silmukoiden välinen lanka 

kiertäen oikein*, toista *–* vielä 2 kertaa = 63 s.

Aloita palmikkoneule ruutupiirroksen 1. kerrokselta ja toista 9 s:n mallikerta 7 kertaa. Neulo 

ruutupiirroksen kerrokset 2–30 ja tee kavennukset ruutupiirroksen merkityissä kohdissa. Työssä on 

jäljellä 21 s.

Neulo seuraavalla kerroksella 1 o ja neulo sitten 2 s oikein yhteen kerroksen loppuun = 11 s. Katkaise lanka 

ja pujota se jäljellä olevien silmukoiden läpi. Kiristä ja päättele lanka työn nurjalle puolelle.

Viimeistely

Höyrytä pipo kevyesti muotoonsa ja taita joustinneule kaksinkerroin.

Ohjetiedustelut @novita.fi tai 040 178 226 ma ja ke 10–12,

Lankatiedustelut Novita.Lankapalvelu@novita.fi tai www.novitaknits.com

Meistä on ihana nähdä miten projektisi sujui ja millaisen pipon neuloit!

Käytäthän Instagramissa näitä tunnisteita, jotta löydämme sinut:

#ullapalmikkopipo

#novitaknits

@novitaknits
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Ruutupiirros
Neulo kerrokset 1-30

9 s:n mallikerta

Seuraatko meitä jo? 
@NOVITAKNITS

Lisää ilmaisia ohjeita & inspiraatiota: 
www.novitaknits.com

NOVITA HYGGE WOOL 
ULLA-PALMIKKOPIPO

Lisää inspiroivia ohje- ja vinkkivideoita löydät täältä:

www.novitaknits.com

= oikea s, neulo s nurjalla nurin
= nurja s, neulo s nurjalla oikein
= nosta 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 o ja apupuikolta 1 o
= nosta 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 o ja apupuikolta 2 o
= nosta 4 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 o ja apupuikolta 4 o
= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli
= neulo 2 s oikein yhteen
= nosta 2 s neulomatta niin kuin neuloisit ne oikein yhteen, neulo 1 o 
ja vedä nostetut s:t neulotun yli


