
KOIRAN POROPIPO 
 
Langat: 7 veljestä ja Nalle. Puikot: 3 ja 4.  
Ohje laadittu kookkaalle Mittelspitzille. Kokoa on helpointa säätää muuttamalla langan paksuutta ja 
puikkokokoa.  
 
Pipo: 
 
Lankana 7 veljestä, puikot 4.  
Luo 88s (22/puikko). Yhdistä suljetuksi neuleeksi.  Neulo 1o1n -joustinneuletta 6 krs (naaman 
ympärys). Jätä 1 puikollinen silmukoita apulangalle/apupuikolle (siitä jatkuu kaulaosa 
myöhemmin). Neulo tasona 3 puikolla 13 krs siten, että oikeat silmukat aina oikein ja nurjat nurin  
(eli 1o1n -joustin jatkuu). Viimeksi tehty oikean puolen krs. Ota uusi puikko ja luo sille 22s. Neulo 
2krs suljettuna neuleena (1o1n edelleen). Seuraavaksi päälaen kavennukset (1o1n jatkuu) :  
1. kavennuskrs: neulo 9s ja ylivetokavennus (tai ssk), toista koko krs. 
2. kavennuskrs: neulo 8s ja ylivetokavennus (tai ssk), toista koko krs. 
3. kavennuskrs: neulo 7s ja ylivetokavennus (tai ssk), toista koko krs. 
Jatka kavennuksia samalla kaavalla kavennusten välin vähentyessä aina yhdellä silmukalla. Kun 
jäljellä 8s, päättele vetämällä lanka silmukoiden läpi.  
Ota käyttöön alussa odottamaan jääneet 22s. Nosta pääosan sivuista 14s+14s ja pään takaosasta 22s. 
Neulo kaulusta 1o1n -joustinneuleena 20 krs tai kunnes kaulus on sopivan pituinen.  
 
Sarvet: 
 
Lankana Nalle, puikot 3.  
Luo 12s (3s/puikko). Yhdistä suljetuksi neuleeksi. Koko sarvi neulotaan oikeaa. Neulo 14 krs. 
Vaihda neulomissuuntaa ja neulo nurjaa 3 puikon verran. Vaihda taas neulomissuunta ja neulo samat 
3 puikollista oikeaa (1.  puikollinen jää odottamaan sarven haaraa). Ota nyt neljäs puikko, jolle luot 
3 uutta silmukkaa (aukon kohdalle). Työ yhdistyy taas suljetuksi neuleeksi. Neulo vielä 5 krs ja 
päättele vetämällä lanka silmukoiden läpi. Sarvenhaara: ota 3 odottamassa olevaa silmukkaa ja 
poimi aukon yläpuolelta 3s ja aukon sivuista 2+2s, yhteensä nyt 10s.  Neulo 4 krs ja päättele. 
Sarven sisään voi laittaa vanua, langanpätkiä tms. Ompele kiinni pipoon esim. ompelulangalla.  
 
Korvat: 
Lankana 7 veljestä, puikot 4.  
 
Ulkokorva: Luo 7s samalla langalla kuin pipo. Neulotaan tasona sileää neulosta. Nurjalla puolella  
neulotaan aina nurjaa (parilliset kerrokset, jotka jätetty tekstistä pois). Silmukan lisäys: neulo 
silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein 
1. krs: 7s oikeaa 
3. krs: 1o, lisää 1s, 5o, lisää 1s, 1o 
5. krs: 1o, lisää 1s, 7o, lisää 1s, 1o 
7. krs: 1o, lisää 1s, 9o, lisää 1s, 1o  
8.-12 krs: oikealla oikeaa, nurjalla nurjaa 
13. krs: 1o, 2 oikein yhteen, 7o, 2 oikein yhteen, 1o 
15. krs: 1o, 2 oikein yhteen, 5o, 2 oikein yhteen, 1o  
17. krs: 1o, 2 oikein yhteen, 3o, 2 oikein yhteen, 1o 
19. krs: 1o, 2 oikein yhteen, 1o, 2 oikein yhteen, 1o 
21. krs: 1o, nosta 1s neulomatta, neulo 2 oikein yhteen, vedä nostettu s kavennukseksen yli, 1o 
23. krs: Nosta 1s neulomatta, neulo 2 oikein yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli 
 



Sisäkorva: Luo 5s vaaleammalla langalla. Neulotaan tasona sileää neulosta (oikealla oikeaa ja 
nurjalla nurjaa). Sama ohje kuin ulkokorvalla, mutta pienemmällä silmukkamäärällä. Silmukan 
lisäys: neulo silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein 
1. krs: 5s oikeaa 
3. krs: 1o, lisää 1s, 3o, lisää 1s, 1o 
5. krs: 1o, lisää 1s, 5o, lisää 1s, 1o 
7. krs: 1o, lisää 1s, 7o, lisää 1s, 1o  
8-10.: oikealla oikeaa, nurjalla nurjaa 
11. krs: 1o, 2 oikein yhteen, 5o, 2 oikein yhteen, 1o  
13. krs: 1o, 2 oikein yhteen, 3o, 2 oikein yhteen, 1o 
15. krs: 1o, 2 oikein yhteen, 1o, 2 oikein yhteen, 1o 
17. krs: 1o, nosta 1s neulomatta, neulo 2 oikein yhteen, vedä nostettu s kavennukseksen yli, 1o 
19. krs: Nosta 1s neulomatta, neulo 2 oikein yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli 
 
Viimeistely: Ompele ulko- ja sisäkorvat päällekkäin. Taita korvien alareuna kaksinkerroin ja 
kiinnitä pipoon.  


