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Saana on tehnyt koirilleen 
korvia lämmittävät pipot tal-
vea varten. Saan äiti on taas 
tehnyt huovutetut tossut Yu-
kille ja Savulle. Kiitos heille 
ohjeiden jakamisesta meille 
kaikille! Mikäli sinulla on 
muita hauskoja ja käytännölli-
siä bedlingtonille suunniteltu-
ja vaatteita lähetä vaan ohjeet 
lehdessä julkaistavaksi.

Koiran pipo

Valmiin pipon päänympärys on 28 cm ja kaulan-
ympärys 25 cm
puikot: 5
lanka: Novita 7 veljestä ja Nalle
tiheys: 14 silmukkaa sileää neuletta on 10 cm 
Hiippa:

Luo 40 silmukkaa käyttäen molempia lankoja. Jaa 
silmukat neljälle puikolle, 10 silmukkaa/puikko. 
Neulo 5 kerrosta pyöröneuleena. 
Jätä 10 silmukkaa (eli yksi puikol-
linen) odottamaan ja neulo lopuilla 
3 puikolla tasoneuleena 10 ker-
rosta. Luo 10 silmukkaa takaisin 
työhön ja jatka pyöröneuleena. 
Kun olet kutonut 2 kerrosta, aloita 
kavennukset. Kavenna joka ker-
roksella 1s/puikko kunnes jäljellä 
on yhteensä 4 silmukkaa. Katkaise 
lanka ja vedä se silmukoiden läpi. 
Päättele. 

Kaulus:

Ota hiipan alussa jätetyt 10 sil-
mukkaa ja poimi työn reunasta yh-
teensä 30 silmukkaa ja jaa silmukat 
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tasan 4 puikolle eli 10 silmukkaa/puikko. Neulo 
12 kerrosta ja päätä. 

Tupsu:

Leikkaa langoista n. 30cm pitkiä pätkiä 8 kpl. 
Pujota hiipan päähän niin että langat ovat tasan. 
Letittele 5cm mittainen letti. Solmi letin pää niin 
ettei se purkaudu. Katkaise loput langat haluama-
si mittaisiksi.

Pipo on tehty kaksinkertaisella langalla jotta se 
olisi tiiviimpi ja lämpimämpi. Voit tehdä pipon 
myös akryylilangasta, jos villa kutittaa koiraa. Tai 
paksummalla/ohuemmalla langalla. Jos vaihdat 
lankaa (tarkista puikkojen koko! kannattaa mel-
kein kutoa yhtä kokoa pienemmillä puikoilla 
koska silloin neuleesta tulee tiiviimpi) tai koiran 
pää on eri kokoinen kuin ohjeessa joudut sovel-
tamaan silmukoiden määrää (samoin jos käsialasi 
on löysää). Tärkeää on alussa luoda silmukoita 
niin paljon että ne vastaavat koiran päänympä-
rystä. Kolmella puikolla kannattaa kutoa yhtä 
monta kerrosta kuin silmukoita on alussa yhdellä 
puikolla. Isommassa pipossa (kuten Yukilla: pää-
nympärys 34cm kaulanympärys 34cm) kavennuk-
set kannattaa tehdä joka toisella tai kolmannella 
kierroksella. Ja kaulukseen yleensä poimia yhtä 
paljon silmukoita kuin työssä alun perin oli (paitsi 
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jos koiran kaula on naamaa paksumpi, silloin sil-
mukoita poimitaan kaulan ympärysmittaa vastaa-
va määrä). Kauluksen pituuden voi myös säätää 
sopivaksi.

Koiran huovutetut tossut

koot:  
1 : tassun ympärys 9 cm ja tossun pituus 9 cm, 
2 : tassun ympärys 11 cm ja tossun pituus 11 cm, 
koon 2 mukaiset ohjeet suluissa
Lanka: Novita Huopanen
Puikot: 8 (-10)
Tiheys: 12 s ja 15 krs sileää neuletta on 10cm
Ohjeessa on huomioitu työn kutistuminen huo-
vutettaessa. 
Luo kokoa 1 varten 28 silmukkaa (32 silmukkaa) 
ja jaa silmukat neljälle puikolle eli 7 silmukkaa/
puikko (8 silmukkaa/puikko). Neulo alkuun 1 krs 
nurin. Jatka sitten sile-
ää oikeaa neuletta sul-
jettuna neuleena. Kun 
työn korkeus on 15cm 
(18cm) aloita kärkika-
vennukset: neulo 1. ja 
3. puikon lopussa kaksi 
oikein yhteen ja 2. ja 4. 
alussa kaksi oikein yh-
teen. Tee kavennukset 
joka kerroksella kun-
nes työssä on jäljellä 
8 silmukkaa. Katkaise 
lanka, vedä avonaisten 
8 silmukan läpi, kiristä 
kärki ja päättele lanka.

Valmista näin 4 tossua. 
Valmista tossujen kiin-
nitysnarut kiertämällä 
lankaa paksummaksi 
naruksi tai letittämällä 
sitä. Tee kiinnitysna-
ruista tarpeeksi pitkät! 
(Lanka kutistuu huo-
vutuksessa n. 40% 
ja ylipitkät narut voi 
tarvittaessa lyhentää 
saksin.) Kiinnitä narut 
tossuihin pujottamalla 

ne yhden tai kahden silmukan ali tossun yläosasta 
(ei aivan ylhäältä). 

Huovuta tossut pesukoneessa. Käytä kirjope-
suohjelmaa 40 ºC ja tavallista pyykinpesuainet-
ta. Laita kuhunkin tossuun sisälle pakastepussi 
etteivät ne huovu kiinni ja kukin tossu omaan 
pussiinsa tai esim. tyynyliinan sisälle (näin vältät 
kiinnitysnarujen huopumisen toisiinsa kiinni). 
Laita koneeseen lisäksi vähän muuta pyykkiä. 
Varo kuitenkin täyttämästä konetta liikaa. Pesun 
jälkeen tossut ovat epämääräisen näköiset möykyt 
mutta ne voidaan muotoilla oikeaan muotoonsa 
venyttämällä niitä kosteana (vetämällä ja käsin 
muotoilemalla, ne kannattaa myös sovittaa koi-
ralle kosteana). Eri pesukoneissa villa voi huopua 
eri tavoin. Jos tossut ovat liian isot, voit toistaa 
pesukäsittelyn. Valmiit tossut voidaan pestä 30 ºC 
villapesuohjelmalla tai käsin. 


