Kirvun kukko kaksipuolisessa pipossa
Karjala‐lehden käsityökilpailu, kevät ‐12

Tarvikkeet
Kahta väriä villa/villasekoitelankaa vyötteessä ilmoitettu tiheys noin
24silmukkaa/10cm, noin100 metriä per väri (arvio!)
Sukkapuikot 3,5mm ja saman paksuinen pyöröpuikko
Tiheys 18s ja 24 krs / 10cm onteloneulosta
Pipo neulotaan suljettuna neuleena ja valmiiksi kaksinkertaisena.
Luo kaksivärisesti yhteensä 88 silmukkaparia. Voit luoda silmukat ’neuloen’
molemmilla langoilla yhdessä käyttäen hieman isompaa puikkoa (4mm).
Ensimmäisellä kerroksella kaksivärisistä silmukoista värin A silmu neulotaan
ensin värillä A ja vasta sen jälkeen värin B silmu värillä B. Ensimmäisen
kerroksen voi neuloa tasona ja aloittaa suljetun neuleen neulomisen vasta
kerroksella 2. Kaavio toistuu kaikkiaan neljästi yhdessä kerroksessa.
Onteloneuloksessa neulojaa kohti olevat silmukat (kerros 1 väri A) neulotaan
etukautta oikein ja kääntöpuolen silmukat (kerros 1 väri B) nurin poimimalla
kääntöpuolen lanka toisen langan takaa. Näin saadaan aikaan molemmilta
puoliltaan samanlainen (sileää oikeaa) neulepinta, jossa kääntöpuolelle
syntyvä kuvio on vastavärinen ja peilikuva.
Oheisen kaavion jokainen ruutu vastaa yhtä silmukkaparia, joista neulojaa
vasten oleva silmukka on kaavioon merkittyä sävyä ja sen silmukkapari
kääntöpuolella vastavärinen.
Kerroksen 34 jälkeen neulotaan muutama samanlainen kerros lisää, jotta
pipon suora osuus tulee tarpeeksi korkeaksi. Mallipipon suoran osuuden
pituus on noin 14 cm.
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Kavennuksia esittävät merkit c x on selitetty tarkemmin tässä:
Silmukoita kavennettaessa onteloneuloksessa ennen kavennusta on kaksi
yhteenneulottavaa silmukkaparia järjestettävä niin että voidaan neuloa
yhteen saman värin silmukat. Liu’uta oikea puikko läpi vasemman puikon
ensimmäisestä ja kolmannesta silmukasta (väri A). Päästä ensimmäinen,
toinen ja kolmas silmukka vasemmalta puikolta varovasti venyttämättä
neulosta ja poimi samantien toinen vapaana odottava silmukka (väriä B)
takaisin vasemmalle puikolle oikean puikon takaa. Palauta värin A kaksi
yhteenneulottavaa silmukkaa oikealta puikolta vasemmalle puikolle.
Yhteenneulottavat silmukat ovat nyt järjestyksessä (oikealta vasemmalle <‐)
AABB
c Värin A silmukat neulotaan oikein yhteen ja kääntöpuolen B silmukat
nurin yhteen takareunoistaan (käännä silmukat toisinpäin puikolla)
x Värin A silmukat neulotaan kääntäen yhteen (kavennus nojaa vasemmalle)
ja kääntöpuolen silmukat nurin yhteen normaalisti.
/3 Kolme silmukkaa neulotaan yhteen (Järjestele silmukat järjestykseen
AAABBB ja neulo A silmukat yhteen oikein ja B silmukat yhteen nurin)
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