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Naisen korvaläppäpipo 

Tarvikkeet ja materiaalit: 

 Villalankaa, esimerkiksi Drops Eskimo 100g ja hieman 
toista, yksiväristä lankaa reunuksen virkkaamiseen 

 Kinnasneula 
 Virkkuukoukku (langan paksuudelle sopiva) 

Pisto: 

Kaksivaiheinen 1+2 langalla, eli yksi silmukka peukalolle ja 
poimitaan peukalon takaa kaksi suoraan neulalle. Uusi kerros 
liitetään edelliseen poimimalla edellisestä kerroksesta neulalle 
kaksi silmukkareunaa. 

 

Huom! Silmukkamäärät ovat ohjeen luojan käsialan mukaisia, eli todennäköisesti joudut 

lisäämään tai vähentämään silmukoita saadaksesi piposta oikean kokoisen. Ohjeeseen 

on merkitty myös pipon senttimetrimitat muutaman kerroksen välein, joihin voit omaa 

työtäsi verrata. 

 

1. kerros: luo kymmenen silmukkaa pyöreään aloitukseen. 

2. kerros: tuplaa silmukkamäärä, eli kiinnitä uusi kerros edelliseen poimimalla 1 uusi ja 1 vanha 
silmukkareuna, sitten 2 vanhaa, 1 uusi ja 1 vanha, 2 vanhaa… 

3. ja 4. kerros: lisää uusi silmukka joka neljännen silmukan jälkeen, eli neulo silmukoita neljästi 
1 uuteen ja 1 vanhaan silmukkareunaan ja sitten kerran kahteen vanhaan silmukkareunaan. 
Näiden kerrosten jälkeen pipon tulisi olla noin 19 cm ympärysmitaltaan. 

5. ja 6. kerros: lisää uusi silmukka joka kolmannen silmukan jälkeen. 

7. kerros: tasauskerros, eli älä lisää silmukoita. 

8. kerros: lisää uusi silmukka joka viidennen 
silmukan jälkeen. 

9. kerros: tasauskerros. 

10. kerros: lisää uusi silmukka joka kahdeksannen 

silmukan jälkeen. Ympärysmitan tulisi olla nyt noin 

48 cm. 

11. kerros: tasauskerros, tämän jälkeen ei tehdä 
enää lisäyksiä. 

 14. kerros: tee ensimmäinen, oikean korvan 
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korvaläppä tämän kerroksen alussa neulomalla irtonaista silmukkapötköä 15 silmukan verran. 
Käänny toiselle kerrokselle: käännä pötkö pystyasentoon, poimi sen oikeasta reunasta 3. ja 4. 
silmukkareuna ja jatka neulomista kiinnittäen toinen kerros aina kahteen edellisen kerroksen 
silmukkareunaan. Neulo pipon takapuolen reunaa eteenpäin, kokeile pipoa välillä päähän, 
jotta tiedät milloin aloittaa toisen korvaläpän teon. Tee toinen korvaläppä samalla tavalla. 

 15. kerros: kavenna kaksi silmukkaa (neulo kahdesti liittäen uudet silmukat kahteen uuteen 
silmukkareunaan) molemman korvaläpän aloitus- ja lopetuskohdissa (”kulmakohdissa”) ja lisää 
kolme silmukkaa molempien korvaläppien huipulla. Lisäksi kavenna 4 silmukkaa otsapuolella ja 
3 silmukkaa pipon takana. Ympärysmitan tulisi olla nyt noin 58 cm. 

16. kerros: tee samat kavennukset ja levennykset korvaläpissä, kuin edelliselläkin kerroksella. 
Kavenna pipon takaosassa 3 silmukkaa. Vasemman korvaläpän lopussa tee lopetus: pienennä 
silmukoita pikkuhiljaa niin että kiristät ne tiukemmaksi ja tiukemmaksi ja viimeisen silmukan 
aivan pieneksi. Katkaise lanka. 

 

Viimeistely: 
Päättele langan pään pujottelemalla ne nurjalle puolelle. Virkkaa pipon reunaan kerros 
piilosilmukoilla yksivärisellä langalla. Höyrytä pipo kostean vaatteen läpi.  

 
 


