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TYÖOHJEET
Lue seuraavat yleisohjeet 
ennen työn aloittamista.

Näin valitset oikean koon
Lasten kaavakoko valitaan ensisijai-
sesti lapsen pituuden perusteella ja 
kaavan ympärysmitat tarkistetaan 
lapsen mittoja vastaaviksi. Aikuisten 
koko valitaan joko rinnanympäryk-
sen (puserot, takit) tai lantionympä-
ryksen (housut, hameet) perusteel-
la. Ota mitat ohuiden alusvaatteiden 
päältä ja vertaa mittoja mittatauluk-
koon. Tarkemmat mittausohjeet ovat 
viereisellä sivulla.

Näin löydät kaavat arkilta
Mallin numeroidut pienoiskaavat  
sekä kaavaluettelo ovat työohjeen 
yhteydessä. Etsi kaava-arkin reunas-
ta oikean värinen kaavanumero ja lii-
ku arkilla kohtisuoraan ylös kunnes 
löydät saman numeron. Jäljennä kaa-
va silkkipaperille; näet kaikki kaavoi-
hin tarvittavat merkinnät työohjeen 
yhteydessä olevista pienoiskaavois-
ta (esim. langansuunta- ja kohdistus-
merkit, taskujen paikat). Tee kaavaan 
mahdolliset henkilökohtaiset mitta-
muutokset ennen leikkuuta.

Kaavat
Kaavoissa on mukana mallin tarvitse-
mat käänne-, napitus- ja alavarat. Li-
sää leikkaamisen yhteydessä kaavan 
jokaiseen reunaan vain saumanvarat, 
kankaan laadusta riippuen n. 1 cm. 
Kaavaan on merkitty ensimmäisen 
tai ylimmän napin paikka. Paitapu-
serossa / paidassa etukappaleen ylin 
napinläpi on n. 4 cm:n etäisyydellä 
pääntiesaumasta ja alin n. 10 cm hel-
masta, loput tasavälein (6...9 cm).
Muutamat kaavamerkinnät (esim. tar-
ranauhan tai napinläpien paikat) on 
piirretty selvyyden vuoksi vain mal-
lin pienimpään kokoon. Jäljennä ne 
valitsemaasi kokoon vastaaville koh-
dille; mittaa etäisyys kaavan reunas-
ta. Kookkaat kaavakappaleet on pai-

nettu arkille kahtena osana; yhdistä 
A ja B kappaleet toisiinsa ennen leik-
kaamista.

Leikkaaminen
Asettele kaavat kaksinkerroin tai-
tetulle kankaalle langansuunta- ja 
taitemerkkien mukaan. Piirrä sau-
manvarat liidulla kaavakappaleiden 
ympärille.
Jos leikattavia kappaleita on vain yksi, 
leikkaa kaavamerkintöjen mukaan jo-
ko taitteelta (esim. takakappale, kau-
lus) tai yksinkertaisesta kankaasta 
(esim. tasku). 
Leikkaa lisäksi -otsikon alla olevien 
kappaleiden mitoissa on mukana sau-
manvarat (esim. vyölenkit, vyöt). Leik-
kaa vaatteeseen tarvittaessa sovitus-
varaa. Tarkemmat ohjeet leikkuuseen 
ovat kunkin mallin yhteydessä.
Tukikankaalla vahvistettavat kaa-
vanosat on merkitty pienoiskaa-
voihin tummennettuna. Neulos- ja 
kangaspohjaiset tukikankaat leika-
taan kankaan langansuunnan mu-
kaan, kuitupohjaisessa tukikankaassa 
langansuuntaa ei tarvitse huomioida. 
Yleensä tukikankaat leikataan kuten 
päällinen 1 cm saumanvaroin, vah-
voissa kankaissa saumanvaraksi riit-
tää pari millimetriä.

Tarvikkeet
Kankaanmenekki on laskettu 
145...150 cm leveälle kankaalle tai 
neulokselle. Kutista materiaali en-
nen leikkaamista joko pesemällä tai 
höyryttämällä se huolellisesti. Huo-
mioi menekissä kankaan nukansuun-
ta ja kuviointi, jos valitsemasi kangas 
poikkeaa lehdessä käytetystä mate-
riaalista.
Valitse tukikangas kankaan värin, laa-
dun, vahvuuden ja hoito-ominaisuuk-
sien mukaan.
Kuminauhojen laatu ja joustavuus 
vaihtelevat suuresti, joten tarkista 
kuminauhojen pituudet ennen om-
pelua.

Vetoketjuja on saatavana useim-
miten vain vakiomittaisina 5 cm:n 
välein, lyhennä ketjua tarvittaessa 
kaava-arkilla D olevan piirroksen 
mukaan. 

Ompeleminen
Lue koko työohje ennen ompelun 
aloittamista. Halutessasi harsi ja so-
vita vaate ennen ompelua. Ompelun 
helpottamiseksi työohjeet on laadit-
tu soveltaen teollisia työtapoja. Oh-
jeissa käytetyt termit sisempi/ulompi 
ja vasen/oikea ajatellaan vaate pääl-
le puettuna. 
Vaatteen yhdyssaumat huolitellaan 
ompelun yhteydessä, joten niiden 
huolittelua ei erikseen mainita oh-
jeissa! Huolitteluun voi käyttää joko 
saumuria tai siksak-ommelta. Trikoo- 
ja neulosvaatteiden yhdyssaumat 
ommellaan jousto-ompeleella tai 
saumurilla, joten niitä ei tarvitse huo-
litella erikseen. Vuorillisen vaatteen 
sisälle jäävät saumat voi jättää huo-
littelematta. 
Päärmeissä (esim. helma, hihan-
suut) saumanvarat käännetään päär-
meen sisään ja tikataan läheltä reu-
naa. Päärmeen ja sau man varan leveys 
on merkitty sulkui hin esim. ompele 
helmaan päärme (2+1 cm) tarkoittaa, 
että päärme on 2 cm leveä ja sau-
manvara 1 cm.
Silitä vaatetta ompelun edetessä ja 
viimeistele se loppusilityksellä. 

Käytännöllisiä vinkkejä
Poimuttaminen: Säädä ompelukonee-
si seuraavasti: löysää ylälangan kiris-
tystä ja pidennä pistoa (pistonpituus 
4...5). Ompele poimutettavaan reu-
naan op:lle kaksi toisistaan 0,5 cm:n 
päässä olevaa poimulankaa; toinen 
ompeleista tulee saumanvaran puo-
lelle. Jätä ompeleisiin pitkät langan-
päät. Poimuta kangas vetämällä sa-
manaikaisesti molempia alalankoja. 
Kuljeta poimutusta sormiesi välissä 
tasaisesti tarvittavalle pituudelle. Poi-

mutettu reuna ommellaan paikalleen 
poimulankojen keskeltä tavallisella 
suoraompeleella.
Syötös: syötöslangat ommellaan ku-
ten poimulangat, mutta kiristetään 
vain sen verran, että saadaan kevy-
esti kaareutuva reuna (esim. istutet-
tu hiha).

Neuloksella vuoritettu vaate
Kun vuorikangas on joustavaa ja 
päällinen joustamatonta materiaa-
lia, leikkaa vuori reilusti pienemmil-
lä saumanvaroilla, niin vuori ei tule 
esiin päällisen alta. 

©
Tekijänoikeuksista
Tämän lehden mallit, kaavat, työohjeet ja kuvat  
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ja kaupallinen käyttö sekä lisenssivalmistus on mah-
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Copyright © Studio Tuumat Oy,  
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LAPSEN 
MITTAAMINEN
Mittaamiseen tarvitset mittanauhan 
lisäksi vyötärölle asetettavan mitta-
vyön. Mittavyön voit ommella ne-
linkerroin taitetusta puuvillakangas- 
suikaleesta (valmis lev. 1,5 cm). Ase-
ta se napakasti vaakasuoraan lapsen 
vyötärölle. 

Mitattavan lapsen tulisi seisoa (jos jo 
osaa) ryhdikkäässä, mutta rennossa 
asennossa, siten että kädet riippuvat 
vapaasti sivuilla. 

Mitat otetaan alusvaatteiden päältä 
(pikkuhousut ja ohut paita) kiinteä-
nä: ei liian kireinä, mutta ei myöskään 
löysinä. Mitat on hyvä ottaa peilin 
edessä, niin voi tarkkailla mittanau-
han asentoa myös takaa.

Lapsen pituus:  
Kun lapsi seisoo selkä ja kantapäät 
seinää vasten, merkitse suo  rakul-
man (esim. kirja) avulla merkkiviiva 
päälaen korkeimmalle kohdalle. 
Mittaa lapsen pituus lattiasta 
merkkiviivaan.

Rinnan ympärys:  
Vaakasuoraan vartalon ympäri; 
mitta nauha kulkee rinnan ja lapa-
luiden yli.

Vyötärön ympärys:  
Vyötärön ympäri ennen mittavyön 
kiinnittämistä.

Lantion ympärys:  
Vaakasuora ympärysmitta istuma-
paikan kohdalta (pepun levein kohta).

Sivun pituus:  
Etäisyys vyötäröltä lattiaan 
mittavyön alareunasta mitattuna.

Jalan sisäpituus:  
Pituus haarasta lattiaan, mitattavan 
seisoessa pienessä haara-asennossa 
ja painon ollessa molemmilla jaloilla.

Olan pituus:  
Etäisyys kaulan juuresta olan 
kärkeen.

Hihan pituus:  
Etäisyys olan kärjestä ranteeseen 
kyynärpään kautta, kun käsi on 
hieman koukistettuna.

Selän pituus:  
Niskanikamasta vyötärölle 
mittavyön alareunaan.

TYTÖT JA 
POJAT

MITTATAULUKOT

VAUVAT 50-92 cm

Koko cm 50 56 62 68 74 80 86 92

1. rinnan ympärys 43 44,5 46 47,5 49 50,5 52 54

2. vyötärön ympärys 46 47 48 49 50 51 52 53

3. lantion ympärys 51 52 53 54 55 56 57 58

4. hihan pituus 18 20 22 24 26 28 30 32

5. jalan sisäpituus 15 18 21 24 27 30 33,5 37

LEIKKI-IKÄISET 92-122 cm

Koko cm 92 98 104 110 116 122

1. rinnan ympärys 54 56 58 60 62 64

2. vyötärön ympärys 53 54 55 56 57 58

3. lantion ympärys 58 60 62 64 66 68

4. selän pituus 22,5 24 25 26,5 28 29,5

5. hihan pituus 32 34 36 38 40 42

6. housun sivupituus 54 58 62 66 70 74

7. olan pituus 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10

TYTÖT 128-170 cm

Koko cm 128 134 140 146 152 158 164 170

1. rinnan ympärys 66 68 71 73 76 79 82 85

2. vyötärön ympärys 59 61 63 64 66 68 70 72

3. lantion ympärys 70 72 75 79 82 85 88 91

4. selän pituus 31 32,5 34 35,5 37 38,5 40 41,5

5. hihan pituus 44 46 48 50 52 54,5 57 59,5

6. housun sivupituus 78 82 86 90 93,5 97 100,5 104,5

7. olan pituus 10,4 10,8 11,2 11,6 12 12,4 12,8 13,2

Mittataulukon mitat ovat 
kiinteitä vartalonmittoja. 
Kaavoihin on lisätty mallin 
vaatimat väljyysvarat.

POJAT 128-170 cm

Koko cm 128 134 140 146 152 158 164 170

1. rinnan ympärys 66 68 71 75 78 81 84 87

2. vyötärön ympärys 59 61 63 66 68 70 72 74

3. lantion ympärys 70 72 75 78 81 84 87 90

4. selän pituus 31 32,5 34 35,5 37 39 41 43

5. hihan pituus 44 46 49 51,5 54 56,5 59 61,5

6. housun sivupituus 78 82 86 90 93,5 97 100,5 104

7. olan pituus 10,4 10,8 11,2 11,6 12 12,5 13 13,5
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1. Pingu     ulkoiluhaalari 56-62-68-74-80 cm Kuva s. 54-55

LEIKKAAMINEN
Päällinen: Leikkaa etukappale valkoi-
sesta velourista. Leikkaa etusivu- ja
takakappaleet sekä hupun kappaleet
mustasta velourista. Leikkaa nokka,
jalat ja vetoketjusomisteet oranssista
velourista. Leikkaa hihansuu- ja lah-
keensuuresorit sekä hupun reunaresori
resorineuloksesta. Leikkaa tuulilistat
ja hihan suojakappaleet puuvillakan-
kaasta.
Vuori ja vanu: Leikkaa vuorin kappa-
leet raitaneuloksesta ja levyvanusta
kaavaluettelon mukaan. Huom! Leikkaa
hupun sivukappaleiden vanuihin muo-
tolaskoksen kohdalle muotolaskoksen
kokoinen lovi.
Leikkaa vanusta myös jalat (2 kpl),
nokka (1 kpl) ja vetoketjusomisteet
(2 kpl).

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella. Koska vaate on
kokonaan vuoritettu saumanvaroja ei
tarvitse huolitella. Tikkaukset ommel-
laan paininjalan etäisyydeltä ellei oh-
jeessa toisin mainita.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta velourista leikattuun etukappa-
leeseen, ulompiin tuulilistakappaleisiin
ja kaikkiin vetoketjun somistepaloihin.
Leikkaa ja silitä tukinauhasta palat pääl-
lisen ja vuorin etusivukappaleen sekä
vuorin etukappaleen vetoketjureu-
noihin.
Vanujen kiinnittäminen: Neulaa
vanukappaleet vuorikappaleiden np:lle
ja ompele vanut vuorikappaleisiin suo-
raompeleella läheltä saumanvarojen
ulkoreunoja.
Valmistelut: Neulaa jalkakappaleet
toisiinsa pareittain op:t vastakkain ja
neulaa alimmaksi vanupala. Ompele

kappaleet toisiinsa, kavenna sauman-
varat ja käännä jalka oikein päin. Apu-
tikkaa jalat päällisen etusivukappaleiden
lahkeensuihin op:t vastakkain kaava-
merkkien mukaan.
Neulaa nokkakappaleet toisiinsa op:t
vastakkain ja neulaa alimmaksi vanu-
pala. Ompele kappaleet toisiinsa, kaven-
na saumanvarat ja käännä nokka oikein
päin. Tikkaa nokkaan koristetikkaukset
kaavamerkkien mukaan.
Silitä hihan suojakappaleet taitemerkin
mukaan kaksin kerroin np:t vastakkain.
Neulaa ne päällisen takakappaleen hi-
hansuihin op:t vastakkain ja aputikkaa
avoimet reunat hihansuuhun.
Neulaa tuulilistakappaleet toisiinsa pa-
reittain op:t vastakkain ja ompele yh-
teen ulkoreunat ja alakulma. Tee auki-
leikkauksia saumanvarojen kaareviin
kohtiin ja silitä saumanvarat auki. Kään-
nä tuulilistat np:t vastakkain ja tikkaa
ulkoreuna läheltä reunaa. Ompele sa-
malla tuulilistan avoimet reunat yhteen.
Huppu: Ompele muotolaskokset sekä
päälli- että vuorihupun sivukappaleisiin.
Ompele päällihupun sivukappaleet
keskikappaleeseen; tikkaa sv:t keski-
kappaleen puolelle. Neulaa ja aputikkaa
nokka hupun etureunaan op:t vastak-
kain; kohdista KE-merkit. Taita hupun
resori kaksin kerroin ja ompele se
päällihupun etureunaan op:t vastakkain
kaavamerkkien mukaan; venytä resoria
ommellessasi.
Ompele vuorihupun sivukappaleet
keskikappaleeseen. Aseta päälli- ja vuo-
rihuput sisäkkäin op:t vastakkain, neulaa
ja ompele yhteen etureunat ja etukul-
mat; resori ja nokka jäävät huppujen
väliin.
Päällisen kokoaminen: Ompele
takakappaleen KT- sauma. Aseta etusi-
vukappaleet ja takakappaleet op:t vas-

takkain ja ompele olkasaumat; tikkaa
sv:t etukappaleen puolelle. Ompele
hiha- ja sivusaumat. Neulaa etukappale
etusivukappaleisiin ja ompele leikkaus-
saumoja vetoketjumerkkiin saakka.
Neulaa etu- ja takakappaleet toisiinsa
haarasta ja ompele lahkeiden sisä-
sauma.
Ompele hihansuu- ja lahkeensuuresorit
renkaiksi. Taita resorit kaksin kerroin
np:t vastakkain ja ompele ne päällisen
hihan- ja lahkeensuihin op:t vastakkain:
venytä resoreita ommellessasi.
Vuorin kokoaminen: Ompele taka-
kappaleen KT- sauma ja olkasaumat.
Ompele hiha- ja sivusaumat. Neulaa
etukappale etusivukappaleisiin ja om-
pele leikkaussaumoja vetoketjumerk-
kiin saakka. Neulaa etu- ja takakap-
paleet toisiinsa haarasta ja ompele
lahkeiden sisäsauma.
Vetoketjut: Neulaa ja aputikkaa tuuli-
listat vetoketjujen alapuolelle seuraa-
vasti: oikeanpuoleinen tuulilista veto-
ketjun oikeaan reunaan siten, että tuuli-
listan sv:t ja vetoketjun reunat ovat
kohdakkain ja vasen tuulilista toisen
vetoketjun vasempaan reunaan vastaa-
vasti. Vetoketjujen yläpäät kohdistetaan
tuulilistan yläreunaan. Ketjun alapäässä
tuulilista on hieman vetoketjua lyhempi.
Neulaa ja ompele vetoketjut päällisen
leikkaussaumoihin siten, että vetoket-
jujen op:t ovat päällisen op:ta vasten;
käytä vetoketjupaininjalkaa ja ompele
vetoketjut paikalleen yksi reuna ker-
rallaan.
Päällisen ja vuorin yhdistäminen:
Käännä sekä päällinen että vuori nurin
päin. Neulaa vuorin etukappaleen reu-
nat päällisen etukappaleelle op:t vas-
takkain siten, että vetoketju jää väliin
ja ompele yhteen KE:n puoleiset veto-
ketjureunat ja etukappaleen pääntien

osuus. Viistoa kulmien saumanvarat ja
pujota etukappaleen osuus siten, että
päällinen ja vuori ovat np:t vastakkain.
Neulaa ja ompele seuraavaksi päällisen
ja vuorin etusivukappaleiden puoleiset
vetoketjureunat yhteen op:t vastakkain.
Neulaa hihansuut toisiinsa op:t vastak-
kain kuin ”käsi käteen” (resori jää
väliin) ja ompele hihansuut; venytä
resoria ommellessasi. Ompele lahkeen-
suut vastaavasti.
Käännä haalari pääntien kautta oikein
päin. Aputikkaa haalarin pääntiesauman-
varat toisiinsa. Neulaa ja ompele päälli-
hupun op haalarin pääntielle op:t vas-
takkain. Käännä etukulmissa vuori-
hupun op vuorin pääntien op:ta vasten
ja ompele pääntiesaumaa edestä olalle
hupun sisältä niin pitkälle kuin vaivat-
tomasti pääset. Ole tarkkana kulmissa,
ettei niihin tule pykälää! Käännä huppu
oikeaan asentoonsa, neulaa ja ompele
vuorihupun avoimeksi jäänyt alareuna
pääntielle käsin. Ompele tarranauhan
karkea puoli hupun oikeaan reunaan
päällisen puolelle ja pehmeä puoli hu-
pun vasemman reunaan vuorin puo-
lelle.
Vetoketjun somisteet: Neulaa so-
mistekappaleet toisiinsa pareittain op:t
vastakkain ja neulaa alimmaksi vanu-
pala. Ompele ulkoreunat yhteen ja jätä
pieni kääntöaukko. Kavenna sauman-
varat ja käännä kappaleet oikein päin.
Pujota vetoketjun vedin somisteen
kääntöaukosta sisään. Lisää somistee-
seen vanutäytettä tarvittaessa. Kiin-
nitä somisteet vetimiin huolellisesti
käsin ommellen.

KAAVALUETTELO kpl

Päällinen
  1 etukappale 1
  2 etusivukappale 2
  3 takakappale 2
  4 hupun sivukappale 2
  5 hupun keskikappale 1
  6 nokka 2
  7 jalka 2+2
  8 vetoketjusomiste 4
  9 hihansuuresori 2
10 lahkeensuuresori 2
11 hupun resori 1
12 tuulilista 2+2
13 hihan suojakappale 2
Vuori
1 etukappale 1
2 etusivukappale 2
3 takakappale 2
4 hupun sivukappale 2
5 hupun keskikappale 1

  KAAVA-ARKKI A musta

TARVIKKEET
- 50-50-55-60-60 cm valkoista ja
  80-85-90-100-105 cm
  mustaa velouria eli joustosamettia
  (CO/PES)
- 10 cm oranssia velouria (CO/PES)
- 80-85-90-105-120 cm
  raidallista singleneulosta (CO)
  vuoriin
- 35-35-35-35-50 cm mustaa
  resorineulosta, lev. 90 cm
- 25 cm oranssia puuvillakangasta
  (esim. popliinia)
- 220…260 cm tukinauhaa,
  Vlieseline® Formband
- 50-50-55-60-60 cm tukikangasta,
  Vlieseline G 785
- 150-150-150-165-175 cm
  levyvanua, paino 60-80 g/m2,
  leveys 145 cm
- kaksi vetoketjua, pit. 34-35-37-
  38-40 cm
- 4 cm tarranauhaa, lev. 18 mm
  (molemmat puolet)
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LEIKKAAMINEN
Leikkaa etukappaleet oranssista velou-
rista ja raitaneuloksesta ja sivukappa-
leet sekä pohjat mustasta velourista
ja raitaneuloksesta.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella. Koska tossut
on kokonaan vuoritettu, saumanvaroja
ei tarvitse huolitella.
Vanujen kiinnitys: Neulaa raitaneu-
loksesta leikatut kappaleet vanupalan
päälle siten, että niiden np on vanua
vasten. Leikkaa vanu pienemmiksi pa-
loiksi ja ompele tossun vuorikappaleet
vanupaloihin läheltä saumanvarojen
ulkoreunaa. Leikkaa kappaleiden reu-
noista ylimääräiset vanut pois.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta kaikkien velourista leikattujen
kappaleiden np:lle.
Valmistelut: Leikkaa popliinista 4 x
44 cm kaitale. Silitä kaitale pituussuun-
nassa kaksin kerroin np:t vastakkain,
käännä kaitaleen reunojen sv:t kaita-
leen sisään ja ompele reunat yhteen.
(Mikäli käytät vinonauhaa: Taita vinokai-

tale kaksin kerroin ja ompele reunat
yhteen.) Leikkaa kaitaleesta molempiin
tossuihin neljä 4 cm palaa, taita kukin
pala kaksin kerroin ja aputikkaa palat
velour-etukappaleiden op:lle kaava-
merkkien mukaan (= silmut nyöriä
varten). Leikkaa kaitaleesta kaksi 5 cm
palaa ja aputikkaa niiden päät velour-
sivukappaleiden KT-saumaan op:lle
kaavamerkkien mukaan.
Kokoaminen: Neulaa ja ompele
velour-etukappaleet velour-sivukappa-
leisiin op:t vastakkain. Neulaa ja ompele
KT-saumat op:t vastakkain. Neulaa ja
ompele velour-pohjakappale velour-
sivukappaleisiin op:t vastakkain. Kaven-
na pohjan saumanvarat tasaisiksi.
Ompele raidalliset vuorit samoin kuin
päälliset, mutta jätä KT-saumaan kään-
töaukko. Pujota päällinen ja vuori si-
säkkäin op:t vastakkain ja ompele tos-
sujen suut yhteen. Kiinnitä vuorin ja
päällisen saumanvarat tossun kärjessä

ja kantapäässä toisiinsa muutamalla
pistolla käsin ommellen. Käännä tossut
kääntöaukon kautta oikein päin ja pu-
jota ne np:t vastakkain. Sulje kääntö-
aukot käsin ommellen.
Taita KT-saumaan ommeltu silmu sau-
man sivuun ja tee sen keskelle poikit-
taistikkaus. Leikkaa nyörikuminauha
kahteen saman mittaiseen palaan. Pu-
jota nyörit tossuihin seuraavasti: edestä
alimpien silmujen läpi alhaalta ylös,
sitten ristiin etukappaleen yli takakap-
paleen puolelle.  KT-saumasta kumpikin
nyörin pää kulkee oman silmunsa kaut-
ta etukappaleen puolelle ja edessä ala-
kautta ylempien silmujen läpi. Pujota
lopuksi nyörin päät ensin stopparin ja
sitten muovisen nyörinpään läpi. Tar-
kista nyörin pituus ja solmi päät tiu-
kasti. Liimaa nyörien päät tarvittaessa
yhteen tekstiililiimalla, niin että muovi-
osat eivät vahingossa irtoa lapsen
ulottuville!

TARVIKKEET
- 20 cm oranssia ja 15 cm mustaa
  velourneulosta (CO/PES)
- 20 cm raidallista puuvillaneulosta (CO)
- 20 cm kevyttä levyvanua (PES)
- 20 cm resoria (CO/EL)

2. Igloo    vauvan velourlakki 42-44-46-48-50 cm (päänympärys) Kuva s. 55-56

LEIKKAAMINEN
Leikkaa etukappaleet oranssista velou-
rista ja raitaneuloksesta, sivukappaleet
mustasta velourista ja raitaneuloksesta
ja etureunakaitale resorista kaavaluet-
telon mukaan. Huom! Leikkaa raidal-
liset kappaleet (=vuori) hieman päälli-
sen kappaleita kapeammin saumanva-
roin.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella. Koska lakki on
kokonaan vuoritettu, saumanvaroja ei
tarvitse huolitella.

Vanujen kiinnitys: Neulaa velourista
leikatut etu- ja sivukappaleet vanupalan
päälle siten, että niiden np on vanua
vasten. Leikkaa vanu kolmeen palaan
ja ompele lakkikappaleet vanupaloihin
läheltä saumanvarojen ulkoreunaa.
Leikkaa lakkikappaleiden reunoista
ylimääräiset vanut pois.
Kokoaminen: Leikkaa puuvillanauha
kahteen saman mittaiseen palaan ja
aputikkaa palat velourista leikattujen
sivukappaleiden alakulmiin op:lle kaa-
vamerkkien mukaan. Taita resoripala
kaksin kerroin np:t vastakkain, neulaa
ja ompele se op:t vastakkain velourista
leikatun etukappaleen alareunaan. Neu-

laa raidallinen ja velourista leikattu
etukappale toisiinsa op:t vastakkain ja
ompele alareunat yhteen siten, että
resori jää väliin. Käännä etukappaleet
np:t vastakkain ja aputikkaa kappaleiden
avoimet reunat yhteen saumanvarojen
osuudelta.
Neulaa veloursivukappaleet toisiinsa
op:t vastakkain ja ompele takasauma.
Ompele vastaavasti raidallisten kappa-
leiden takasauma; jätä keskelle pieni
kääntöaukko. Neulaa sivukappaleet
toisiinsa op:t vastakkain ja ompele ala-
reunat yhteen. Neulaa ja ompele etu-
kappale veloursivukappaleiden etureu-
noihin siten, että velourkappaleiden

op:t ovat vastakkain. Neulaa ja ompele
raidallisten sivukappaleiden etureunat
etukappaleisiin siten, että raidalliset
kappaleet ovat op:t vastakkain; käännä
etukulmissa alareunan saumanvarat
vuorin puolelle.
Ohenna lakin kärjen saumanvarat ja
tee aukileikkauksia alareunan sauman-
varojen kaareviin kohtiin. Käännä lakki
kääntöaukon kautta oikein päin. Sulje
kääntöaukko käsin ommellen. Viimeis-
tele nauhojen päät leikkaamalla ne
viistoon tai ompelemalla nauhojen
päihin kapeat päärmeet.

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 1+1
2 sivukappale 2+2
3 etureunakaitale 1

  KAAVA-ARKKI A oranssi

TARVIKKEET
-  20-25 cm oranssia ja 30-35 cm
  mustaa velourneulosta (CO/PES)
- 30-35 cm raidallista puuvilla-
  neulosta (CO)
- 7 cm resorineulosta (CO/EL)
- 30 cm kevyttä levyvanua (PES)
- 50 cm puuvillanauhaa, lev. 10 mm

3. Moonboots    velourtossut 16-17-18-19-20 (kengän koko) Kuva s. 55-56

4. Mimi    velourlapaset 3-6-9-12 kk Kuva s. 54, 56

KAAVALUETTELO kpl

4 etukappale 2+2
5 sivukappale 2+2
6 pohja 2+2

  KAAVA-ARKKI A oranssi

TARVIKKEET
- 20 cm oranssia ja 25 cm mustaa
  velourneulosta (CO/PES)
- 25 cm raidallista puuvillaneulosta
  (CO)
- 4 cm kaitale oranssia puuvillapop-
  liinia (tai 60 cm oranssia vinonau-
  haa, lev. avattuna 36 mm)
- 25 cm kevyttä levyvanua (PES)
- 25 cm tukikangasta,
  Vlieseline H 180
- 130 cm nyörikuminauhaa
- kaksi kaksireikäistä stopparia
- kaksi muovista nyörinpäätä

KAAVALUETTELO kpl

  7 kämmenosa 2+2
  8 ranneosa 2+2
  9 kämmenselkä 2+2
10 ranneke 2

  KAAVA-ARKKI A oranssi
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5. Cloud Boy    potkupuku 56-62-68-74-80 cm Kuva s. 56-57

LEIKKAAMINEN
Leikkaa päällisen kämmenosat orans-
sista ja kämmenselkäkappaleet sekä
ranneosat mustasta velourneuloksesta.
Leikkaa vastaavat kappaleet vuoriksi
raitaneuloksesta. Leikkaa rannekkeet
resorista.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella. Koska lapaset

on kokonaan vuoritettu, saumanvaroja
ei tarvitse huolitella.
Vanujen kiinnitys: Neulaa raitaneu-
loksesta leikatut kappaleet vanupalan
päälle siten, että niiden np on vanua
vasten. Leikkaa vanu pienemmiksi pa-
loiksi ja ompele lapasten vuorikappa-
leet vanupaloihin läheltä saumanvaro-
jen ulkoreunaa. Leikkaa kappaleiden
reunoista ylimääräiset vanut pois.
Kokoaminen: Neulaa ja ompele käm-

menosa ja ranneosa toisiinsa op:t vas-
takkain. Neulaa ja ompele em. kappa-
leet kämmenselkäkappaleeseen op:t
vastakkain. Kokoa raidalliset vuoriosat
vastaavasti, mutta jätä toiseen sivuun
suoralle osuudelle pieni kääntöaukko.
Kavenna saumanvarat peukalon kär-
jestä.
Taita rannekkeet kaksin kerroin op:t
vastakkain ja ompele ne renkaiksi. Taita
rannekkeet np:t vastakkain ja aputikkaa

ne päällisten alareunoihin op:t vastak-
kain; venytä rannekkeita ommellessasi.
Neulaa päälliset ja vuorit sisäkkäin
op:t vastakkain (rannekkeet jäävät
väliin) ja ompele lapasten alareunat
yhteen. Käännä lapaset oikein päin ja
sulje kääntöaukko käsin ommellen.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet painetusta neulok-
sesta kaavaluettelon mukaan; pääntielle,
hihansuihin, taskunsuihin ja takalahkei-
den yläreunoihin ei tarvitse lisätä sau-
manvaroja. Leikkaa resorista 4 cm le-
veää kaitaletta reunahuolitteluihin. Mi-
käli käytät kaitaleen kiinnittämiseen
tasosaumurin nauhanohjainta, leikkaa
kaitale siihen sopivan levyisenä.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan saumurilla tai perusompelukoneen
huolittelevalla jousto-ompeleella. Lue
kaitalehuolittelun yleisohjeet s.46 en-
nen työn aloittamista.
Valmistelut: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta takakappaleiden napitusvaroihin.
Huolittele hihansuut ja taskunsuut re-

sorikaitaleella. Huolittele taskun sau-
manvarat ja käännä ne nurjalle. Neulaa
ja ompele tasku etukappaleeseen kaa-
vamerkkien mukaan läheltä reunaa.
Leikkaa tukinauhasta palat takalah-
keiden yläreunoihin ja takakappaleiden
alareunoihin: mittaa tarvittava pituus
kaavoista ja lisää saumanvarat. Silitä
tukinauhapalat takalahkeiden yläreu-
noissa lähelle reunaa ja takakappaleen
alareunoissa saumanvaran etäisyydelle
reunasta.
Takakappaleet: Huolittele takakap-
paleiden napitusvarojen ulkoreunat ja
silitä taitteet kaavamerkkien mukaan.
Käännä napitusvarat alakulmissa op:t
vastakkain. Avaa vinokaitaleen toinen
reuna, neulaa ja ompele se takakap-
paleen alareunaan op:t vastakkain; koh-
dista vinokaitaleen pää napitusvaran

taitteeseen. Käännä vinokaitale nurjalle,
neulaa ja tikkaa sen toinen reuna taka-
kappaleeseen. Käännä alakulmat oikein
päin.
Neulaa takalahkeet toisiinsa ja ompele
haarasauma. Huolittele takalahkeiden
yläreuna resorikaitaleella. Neulaa ja
aputikkaa takalahkeiden yläreunat
takakappaleiden päälle sivusaumojen
kohdalla.
Kokoaminen: Neulaa etu- ja takakap-
paleet toisiinsa op:t vastakkain ja om-
pele olkasaumat.   Ompele hihat käden-
teille op:t vastakkain. Ompele hiha- ja
sivusaumat. Tikkaa hihansuiden sau-
manvarat litteiksi kaitaleen osuudelta.
Neulaa etu- ja takalahkeet toisiinsa
op:t vastakkain ja ompele lahkeiden
sisäsauma. Neulaa ja ompele jalkapohjat
lahkeisiin op:t vastakkain. Taita napitus-

varat nurjalle ja aputikkaa ne pääntielle.
Huolittele pääntie resorikaitaleella;
jätä kaitaleen päät molemmissa KT-
reunoissa hieman taitereunan yli. Taita
kaitaleen päät nurjalle ja ompele ne
pääntielle n. 5 mm etäisyydeltä tiheällä
suoraompeleella; katkaise päät läheltä
ommelta.
Painonapit: Kiinnitä takakappaleen
KT-merkin kohdalle neljä painonappia
seuraavasti: ylin lähelle pääntiekaitaletta,
alin lähelle alareunaa ja loput niiden
keskelle tasavälein. Kiinnitä takalahkei-
den yläreunaan painonappien hattuosat
seuraavasti: keskimmäiset 3 cm etäi-
syydelle haarasaumasta ja muut sivu-
saumaa kohti 5…6 cm välein; yhteensä
8 painonappia. Kiinnitä näiden vasta-
kappaleet takakappaleiden alareunaan
vinokaitaleen keskelle vastaaville koh-
dille.

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 1
2 takakappale 2
3 takalahje 2
4 hiha 2
5 jalkapohja 2
6 tasku 1

  KAAVA-ARKKI A sininen

TARVIKKEET
- 65-70-75-80-90 cm
  painettua velouria (CO/PES),
  interlockneulosta (CO) tai
  puuvillajerseytä (CO/EL),
  jousto/palautuvuus 20%
- 10 cm resoria (CO/EL),
  lev. 90 cm
- 5 cm tukikangasta,
  Vlieseline G 785
- 70…80 cm tukinauhaa,
  Vlieseline® Formband
- 55 cm puuvillavinonauhaa,
  lev. avattuna 35 mm
- 12 pientä painonappia,
  ø 8 mm, Prym Mini 390 360

KAAVALUETTELO kpl

Päällinen
14 etukappale 1
15 etusivukappale 1
16 takakappale 1
  4 hupun sivukappale 2
  5 hupun keskikappale 1
17 pyrstö 2+2
  8 vetoketjusomiste 4
  9 hihansuuresori 2
11 hupun resori 1
12 tuulilista 2+2
18 hihan suojakappale 2
Vuori
14 etukappale 1
15 etusivukappale 1
16 takakappale 1
 4 hupun sivukappale 2
 5 hupun keskikappale 1

  KAAVA-ARKKI A musta

TARVIKKEET
- 85-95-145-160-170 cm eko-
  puuvillateddyneulosta (CO)
- 105-115-145-160-170 cm beigeä
  velouria eli joustosamettia
  (CO/PES)
- 25 cm painettua babycord-
  samettia (CO)
- 20 cm valkoista resorineulosta,
  lev. 90 cm
- 220…260 cm tukinauhaa,
  Vlieseline® Formband
- 45-50-50-55-60 cm tukikangasta,
  Vlieseline G 785
- 35 cm levyvanua,
  paino 60-80 g/m2
- kaksi vetoketjua, pit. 34-35-37-
  38-40 cm
- 4 cm tarranauhaa, lev. 18 mm
  (molemmat puolet)

6. Kuutti    vauvan teddyunipussi 56-62-68-74-80 cm Kuva s. 50-51
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VINOKAITALE

7. Snow Flakes     babycord-mekko 56-62-68-74-80-86 cm Kuva s. 53

LEIKKAAMINEN
Päällinen: Leikkaa etukappale velou-
rista ja etusivu- ja takakappaleet sekä
hupun kappaleet teddyneuloksesta.
Leikkaa hihansuuresorit sekä hupun
reunaresori resorineuloksesta. Leikkaa
tuulilistat ja hihan suojakappaleet ba-
bycord-sametista. Leikkaa pyrstökap-
paleet sekä velourista että teddystä.
Vuori: Leikkaa vuorin kappaleet
velourista kaavaluettelon mukaan.
Vanu: Leikkaa vanusta etukappale ja
vetoketjusomisteet (2 kpl).

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella. Koska vaate on
kokonaan vuoritettu, saumanvaroja ei
tarvitse huolitella.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta velourista leikattuun päällisen
etukappaleeseen, ulompiin tuulilista-
kappaleisiin ja kaikkiin vetoketjun so-
mistepaloihin. Leikkaa ja silitä tukinau-
hasta palat päällisen ja vuorin etusivu-
kappaleen sekä vuorin etukappaleen
vetoketjureunoihin.
Vanujen kiinnittäminen: Neulaa
vanukappale päällisen etukappaleen
np:lle ja ompele ne toisiinsa suoraom-

peleella läheltä saumanvarojen ulko-
reunoja.
Valmistelut: Silitä hihan suojakappa-
leet taitemerkin mukaan kaksin kerroin
np:t vastakkain. Neulaa ne päällisen
takakappaleen hihansuihin op:t vastak-
kain ja aputikkaa avoimet reunat hihan-
suuhun.
Neulaa tuulilistakappaleet toisiinsa
pareittain op:t vastakkain ja ompele
yhteen ulkoreunat ja alakulma. Tee
aukileikkauksia saumanvarojen kaare-
viin kohtiin ja silitä saumanvarat auki.
Käännä tuulilistat np:t vastakkain ja
tikkaa ulkoreuna läheltä reunaa.
Ompele samalla tuulilistan avoimet
reunat yhteen.
Huppu: Ompele muotolaskokset sekä
päälli- että vuorihupun sivukappaleisiin.
Ompele päällihupun sivukappaleet kes-
kikappaleeseen. Taita hupun resori kak-
sin kerroin ja ompele se päällihupun
etureunaan op:t vastakkain kaavamerk-
kien mukaan; venytä resoria ommel-
lessasi.
Ompele vuorihupun sivukappaleet
keskikappaleeseen. Aseta päälli- ja vuo-
rihuput sisäkkäin op:t vastakkain, neulaa
ja ompele yhteen etureunat ja etukul-
mat; resori jää huppujen väliin.
Pyrstö: Neulaa kappaleet toisiinsa

pareittain op:t vastakkain. Ompele
kappaleet toisiinsa, kavenna sauman-
varat ja käännä pyrstö oikein päin.
Aputikkaa pyrstökappaleet päällisen
etusivukappaleen alareunaan op:t
vastakkain kaavamerkkien mukaan.
Päällisen kokoaminen: Neulaa etu-
kappale etusivukappaleeseen ja ompele
kaarevaa leikkaussaumaa vetoketju-
merkistä toiseen. Neulaa etusivukappa-
leet ja takakappaleet op:t vastakkain
ja ompele olkasaumat. Ompele hiha-
ja pohjasauma.
Ompele hihansuusuuresorit renkaiksi.
Taita resorit kaksin kerroin np:t vas-
takkain ja ompele ne päällisen hihan-
suihin op:t vastakkain: venytä resoreita
ommellessasi.
Vuorin kokoaminen: Neulaa etukap-
pale etusivukappaleeseen ja ompele
kaarevaa leikkaussaumaa vetoketju-
merkistä toiseen. Ompele olkasaumat.
Ompele hiha- ja pohjasauma.
Vetoketjut: Ompele unipussiin veto-
ketjut kuten mallissa 1.
Päällisen ja vuorin yhdistäminen:
Käännä sekä päällinen että vuori nurin
päin. Neulaa vuorin etukappaleen reu-
nat päällisen etukappaleelle op:t vastak-
kain siten, että vetoketju jää väliin ja
ompele yhteen KE:n puoleiset veto-

ketjureunat ja etukappaleen pääntien
osuus. Viistoa kulmien saumanvarat ja
pujota etukappaleen osuus siten, että
päällinen ja vuori ovat np:t vastakkain.
Neulaa ja ompele seuraavaksi päällisen
ja vuorin etusivukappaleiden puoleiset
vetoketjureunat yhteen op:t vastakkain.
Neulaa hihansuut toisiinsa op:t vas-
takkain kuin ”käsi käteen” (resori jää
väliin) ja ompele hihansuut; venytä
resoria ommellessasi.
Käännä unipussi pääntien kautta oikein
päin. Aputikkaa unipussin pääntiesau-
manvarat toisiinsa. Neulaa ja ompele
päällihupun op haalarin pääntielle op:t
vastakkain. Käännä etukulmissa vuori-
hupun op vuorin pääntien op:ta vasten
ja ompele pääntiesaumaa edestä olalle
hupun sisältä niin pitkälle kuin vaivat-
tomasti pääset. Ole tarkkana kulmissa,
ettei niihin tule pykälää! Käännä huppu
oikeaan asentoonsa, neulaa ja ompele
vuorihupun avoimeksi jäänyt alareuna
pääntielle käsin. Ompele tarranauhan
karkea puoli hupun oikeaan reunaan
päällisen puolelle ja pehmeä puoli hu-
pun vasemman reunaan vuorin puolel-
le.
Vetoketjun somisteet: Ompele ku-
ten mallissa 1.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa kaarrokkeet ja muotokaitale
pallokuvioisesta, helmakappaleet ruu-
dullisesta ja muut kappaleet kukallisesta
kankaasta.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Tikkaukset
ommellaan lähelle reunaa.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta muotokaitaleeseen ja napitus-
varoihin; ks. pienoiskaavoihin tummen-
netut kaavanosat.
Kokoaminen: Ompele poimulangat
etu- ja takakappaleisiin kaavamerkkien

mukaan ja poimuta ne kaarrokkeisiin
sopiviksi. Neulaa ja ompele etu- ja ta-
kakappaleet vastaaviin kaarrokekappa-
leisiin op:t vastakkain; tikkaa sauman-
varat kaarrokkeiden puolelle.
Huolittele KT-saumanvarat ja silitä na-
pitusvarojen taitteet. Huolittele muoto-
kaitaleen ulkoreunat ja päät. Ompele
olkasaumat. Neulaa ja ompele muoto-
kaitaleen päät KT-saumanvaroihin op:t
vastakkain. Neulaa muotokaitale pään-
tielle op:t vastakkain ja ompele pään-
tiesauma. Tee saumanvarojen kaareviin
kohtiin aukileikkauksia ja viistoa kulmat.
Aputikkaa pääntien saumanvarat muo-
tokaitaleen puolelle. Silitä pääntie varo-
vasti ja kiinnitä muotokaitaleen ulko-
reuna olkasaumojen saumanvaroihin.

Aputikkaa takakappaleiden alareunassa
napitusvarat päällekkäin siten, että KT-
merkit kohdistuvat ja vasen takakappa-
le on ulompana.
Ompele hihojen pyöriöille poimulangat
ja poimuta ne kädenteille sopiviksi.
Neulaa ja ompele hihat kädenteille
op:t vastakkain; tikkaa saumanvarat
kädentien puolelle.
Ompele poimulangat helmakappalei-
den yläreunoihin ja poimuta ne etu-
ja takakappaleisiin sopiviksi. Neulaa ja
ompele helmakappaleet etu- ja taka-
kappaleisiin; tikkaa saumanvarat etu-
ja takakappaleiden puolelle. Ompele
hiha- ja sivusaumat. Huolittele helman
saumanvarat. Silitä ja ompele helma-
käänne kaavamerkkien mukaan.

Hihansuut: Leikkaa kuminauha kah-
teen saman mittaiseen palaan. Huolitte-
le hihansuut. Ompele kuminauhat ren-
kaiksi. Aputikkaa kuminauha napakasti
venyttäen hihansuun saumanvaraan
nurjalle. Taita käänne kuminauhoineen
nurjalle ja läpitikkaa reunasta.
Viimeistely: Ompele taakse napin-
lävet ja napit; ylin kaavamerkkien mu-
kaan ja seuraavat sen alapuolelle 5…
6 cm etäisyydelle toisistaan. Ompele
satiininauhat keskikohdistaan etukaar-
rokkeeseen ja solmi ne ruseteiksi.
Kiinnitä rusettisolmut muutamalla
pistolla käsin ommellen siten, että
muotokaitaleen alareuna kiinnittyy
samalla etukappaleelle.

TARVIKKEET
- 20 cm pallokuvioista,
  40-40-45-45-50-50 cm kukallista
  ja 25-30-45-50-55-55 cm ruudul-
  lista pienikuvioista babycord-
  samettia (CO)
- 20 cm tukikangasta,
  Vlieseline G 785
- 36-37-38-39-40-41 cm
  kuminauhaa, lev. 10 mm
- 15 cm ruskeaa ja 15 cm valkoista
  satiininauhaa, lev. 4 mm
- neljä nappia, ø 15 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 etukaarroke 1
2 etukappale 1
3 takakaarroke 2
4 takakappale 2
5 helma 2
6 hiha 2
7 muotokaitale 1

   KAAVA-ARKKI A vihreä
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KANKAISTA
Kutista kankaat ennen leikkaamista
pesemällä ne koneessa ja linkoamalla.
Mikäli käytät kuivausrumpua, kankaat
on hyvä kuivata sillä, niin ne kutistuvat
mahdollisimman lopulliseen kokoon.

LEIKKAAMINEN
Kaikissa kaavakappaleissa on mukana
tarvittavat saumanvarat! Leikkaa ulom-
pi vaippakappale velourista ja kaikki
muut kappaleet bambuneuloksesta.
Merkitse vaippakappaleisiin kuminau-
hojen alkamis- ja päättymiskohdat kan-
gasliidulla tai pienin saumanvaran reu-
naan leikattavin hakein.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella. Koska vaippa
on kokonaan vuoritettu, saumanvaroja
ei tarvitse huolitella.
Imuosa: Aseta pienet imukappaleet
päällekkäin, neulaa ja ompele ne isoon
imukappaleeseen kaavamerkkien mu-
kaan; ommel kulkee lähellä reunaa.
Neulaa ja ompele iso imukappale si-
sempään (bambusta leikattuun) vaip-
pakappaleeseen siten, että pienet vaip-
pakappaleet jäävät niiden väliin; ommel
kulkee lähellä reunaa.

Leikkaa kuminauhasta 15-16-17-
18 cm pala ja aputikkaa se sisemmän
vaippakappaleen np:lle kaavamerkkien
mukaan; venytä kuminauhaa ommel-
lessasi voimakkaasti.
Yhdistäminen: Neulaa sisempi ja
ulompi vaippakappale toisiinsa op:t
vastakkain ja ompele ne yhteen; jätä
takakappaleen yläreunaan pieni kääntö-
aukko. Leikkaa kuminauhasta kaksi 15-
16-17-18 cm palaa ja aputikkaa ne
lahkeensuiden saumanvaroihin ulom-
man kappaleen puolelle; venytä kumi-
nauhaa ommellessasi voimakkaasti.
Käännä vaippa oikein päin ja tarkista
kuminauhojen kireys vauvalle sopivaksi.
Sulje kääntöaukko käsin ommellen.
Neulaa takakappaleet sisempään vaip-
pakappaleeseen aputikatun kuminau-
han kohdalta toisiinsa ja läpitikkaa ku-
minauhan aputikkausta pitkin; venytä
kuminauhaa ommellessasi.
Tarrat: Leikkaa pehmeästä tarranau-
hasta 17-18-19-20 cm pala (leikkaa

tarran kulmat pyöreiksi niin, etteivät
kulmat raavi vauvan ihoa). Ompele
tarra etukappaleen velourpuolelle
kaavamerkkien mukaan. Leikkaa kar-
keasta tarranauhasta kaksi 4 cm palaa
(pyöristä kulmat) ja ompele palat ta-
kakappaleen kulmiin vaipan sisäpuolelle
kaavamerkkien mukaan. Leikkaa peh-
meästä tarranauhasta kaksi 4 cm palaa
(pyöristä kulmat) ja ompele palat ta-
kakappaleen sisäpuolelle kulmiin kaava-
merkkien mukaan (nämä ovat ns. pesu-
tarrat, joihin karkeat tarrat kiinnitetään,
kun vaippa laitetaan pyykkikoneeseen).
Kaikki tarrat on hyvä ommella ympä-
riinsä kahteen kertaan, koska niitä ava-
taan ja suljetaan paljon!
Ompele silkkinauha keskikohdastaan
etukappaleen tarranauhan alareunaan
keskelle ja solmi se rusetiksi. Kiinnitä
rusettisolmu paikalleen muutamalla
pistolla käsin ommellen. Rusetti toimii
merkkinä, jonka avulla tarrakiinnitys
on helpompi sulkea symmetrisesti.

8.  Vattumato®     kestovaippa 50/56 - 62/68 - 74/80 - 86/92 cm Kuva s. 52-53

TARVIKKEET
Menekit on laskettu kahdelle saman-
kokoiselle vaipalle.
- 50-50-55-55 cm painettua velour-
  neulosta (80% CO/ 20% PES) tai
  muuta pehmeää imukykyistä
  neulosta tai kangasta (esim. puu-
  villaflanelli, joustofrotee, bambu-
  neulos)
- 55-60-60-65 cm bambuviskoosi/
  puuvillaneulosta (80% bambu-
  viskoosi / 20% CO)
- 55 cm kuminauhaa, lev. 6 mm
- 50-52-54-56 cm pehmeää tarra-
  nauhaa (silmukka), lev. 38 mm
- 16 cm kovaa tarranauhaa
  (koukku), lev. 38 mm
- 30 cm silkkinauhaa, lev. 3 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 vaippakappale 1+1
2 iso imukappale 1
3 pieni imukappale 3

    KAAVA-ARKKI A lila

9.  Vaapukkatalo    villavaippakuori kierrätysneuleesta   50/56 - 62/68 - 74/80 - 86/92 cm Kuva s. 52-53

TARVIKKEET
- pehmeä, puhdas villasta valmis-
  tettu kierrätettävä neuleasu
  (ohuehko villapaita, neuletakki,
  kaulahuivi tms.)  TAI
- kaksi 50 x 50 cm palaa
  100% villaneulosta
- 55 cm kuminauhaa, lev. 8 mm
- 25-26-27-28 cm pehmeää tarra-
  nauhaa (silmukka), lev. 38 mm
- 8 cm kovaa tarranauhaa (koukku),
  lev. 38 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 vaippakappale 1+1
2 imukappale 1 tai 2

   KAAVA-ARKKI A ruskea

MATERIAALEISTA
Tarkista kierrätettävän asun tuotese-
losteesta, että se on 100% villaa tai
villa/kashmir- tai villa/alpakkasekoitetta.
Villa imee kosteutta 40% painostaan
tuntumatta silti märältä. Tekokuituiset
neuleet eivät ime kosteutta villan ta-
voin, eivätkä siis sovellu vaippakuoriksi.
Leikkaa kierrätettävästä villaneule-
asusta pois kovat saumat ja huonokun-
toiset kohdat. Pese villaneulepalat huo-
lellisesti villan pesuun tarkoitetulla
pesuaineella (esim. Sonett) ja höyrytä
ne sileiksi ennen leikkaamista.

LEIKKAAMINEN
Kaikissa kaavakappaleissa on mukana
tarvittavat saumanvarat! Leikkaa vaip-
pakappaleet ja imukappaleet villaneu-
loksesta. (Leikkaa tarpeen mukaan yksi
tai kaksi imukappaletta.) Merkitse vaip-

pakappaleisiin kuminauhojen alkamis-
ja päättymiskohdat kangasliidulla tai
harsien.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Vaipan ompe-
luun käytetään tavallista suoraommelta
ja huolitteluun saumuria tai siksakkia.
Sisempi vaippakappale: Neulaa
imukappale/-kappaleet sisemmän vaip-
pakappaleen np:lle ja ompele ne paikal-
leen siksakilla tai suoraompeleella
läheltä reunaa.
Leikkaa kuminauhasta 15-16-17-
18 cm pala. Aputikkaa kuminauha mo-
lemmista reunoistaan sisemmän vaip-
pakappaleen np:lle vaipan takaosaan
kaavamerkkien mukaan; venytä kumi-
nauhaa ommellessasi voimakkaasti.
Leikkaa kuminauhasta kaksi 15-16-17-
18 cm palaa ja aputikkaa ne vastaavasti

sisemmän vaippakappaleen lahkeensui-
hin.
Yhdistäminen: Neulaa vaippakappa-
leet toisiinsa np:t vastakkain ja aputik-
kaa reunat yhteen suoraompeleella.
Leikkaa reunojen saumanvarat tasai-
siksi ja huolittele reunat yhteen saumu-
rilla tai siksakilla. Neulaa vaippakappa-
leet toisiinsa kuminauhojen kohdalta
ja läpitikkaa vaippaosat yhteen kumi-
nauhojen aputikkauksia pitkin.
Tarrat: Leikkaa pehmeästä tarranau-
hasta 17-18-19-20 cm pala (leikkaa
tarran kulmat pyöreiksi niin, etteivät
kulmat raavi vauvan ihoa). Ompele
tarra vaippakuoren etukappaleen ulko-
puolelle kaavamerkkien mukaan. Leik-
kaa karkeasta tarranauhasta kaksi
4 cm palaa (pyöristä kulmat) ja ompele
palat takakappaleen kulmiin vaippa-
kuoren sisäpuolelle kaavamerkkien

mukaan. Leikkaa pehmeästä tarranau-
hasta kaksi 4 cm palaa (pyöristä kul-
mat) ja ompele palat vaippakuoren
sisäpuolelle kulmiin kaavamerkkien
mukaan (nämä ovat ns. pesutarrat,
joihin karkeat tarrat kiinnitetään vaipan
pesun ajaksi). Kaikki tarrat on hyvä
ommella ympäriinsä kahteen kertaan,
koska niitä avataan ja suljetaan paljon!
Vaipan huolto: Valmis vaippakuori
käsitellään luonnonmukaisella lanoliini-
villahoitoaineella (esim. Sonett-villan-
hoitoaine). Lanoliini imeytyy villaan ja
tekee siitä pehmeän ja imukykyisen.
Villa puhdistuu tuulettamalla raikkaassa
ilmassa, joten sitä tarvitsee pestä vain
harvoin. Kakkatahrat luonnollisesti
pestään pois välittömästi. Tahranpois-
toon sopii luonnonmukainen sappi-
saippua. Lue lisää kestovaipoista
blogistamme.
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LEIKKAAMINEN
Leikkaa etukaarrokkeita varten yksi-
värisestä kankaasta suorakaitaleen
muotoiset kappaleet (lopulliset etu-
kaarrokkeet leikataan vasta laskosten
ompelun jälkeen). Leikkaa kaulukset
yksivärisestä ja muut kappaleet paine-
tusta puuvillakankaasta kaavaluettelon
mukaan. Leikkaa alakaulus hieman pääl-
likaulusta kapeammin saumanvaroin.
* Huomaa, että pääntiekaitaleen kaa-
vassa on mukana tarvittavat saumanva-
rat, ja että se leikataan vinoon langan-
suuntaan.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Tikkaukset
ommellaan lähelle reunaa ellei ohjeessa
toisin mainita.
Valmistelut: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta pienoiskaavoissa tummennet-
tuihin kaavanosiin: napitusvaroihin, ran-

nekkeisiin ja päällikaulukseen. Leikkaa
hihansuihin halkiot kaavamerkkien mu-
kaan. Ompele halkioreunoihin kapeat
päärmeet. Taita hiha halkion kohdalta
op:t vastakkain ja ompele halkion poh-
jaan pieni muotolaskos.
Etukaarrokkeet: Silitä kaarrokekap-
paleisiin laskostaitteet kaavamerkkien
mukaan. Taita kaarrokekappale laskos-
taitteen kohdalta np:t vastakkain ja
tikkaa laskos 5 mm etäisyydeltä. Ompe-
le näin molempiin etukaarrokkeisiin
neljä laskosta. Silitä ja aputikkaa laskok-
set avautumaan KE:sta pois päin. Aseta
etukaarrokkeen kaava kaarrokekap-
paleen päälle ja leikkaa kaarrokkeet
toistensa peilikuviksi.
Huolittele napitusvarojen ulkoreunat
ja silitä etureunoihin taitteet kaava-
merkkien mukaan. Neulaa ja aputikkaa
etukaarrokkeiden alareunat päällekkäin
saumanvaran osuudelta siten, että KE-
merkit kohtaavat ja oikeanpuoleinen
kaarroke on päällä. Neulaa ja ompele
kaarrokkeet etukappaleeseen op:t
vastakkain; tikkaa saumanvarat etukap-
paleen puolelle. Neulaa etu- ja takakap-

paleet toisiinsa op:t vastakkain ja om-
pele olkasaumat.
Kaulus: Neulaa kauluskappaleet toi-
siinsa op:t vastakkain ja ompele ulko-
reunat yhteen. Viistoa kulmat ja silitä
saumanvarat auki varovasti silitysrau-
dan kärjellä. Käännä kaulus oikein päin,
silitä ja tikkaa ulkoreunat. Aputikkaa
samalla kauluksen avoimet alareunat
yhteen.
Neulaa ja ompele kaulus pääntielle
siten, että alakauluksen op on pääntien
op:lta vasten; kohdista kauluksen kul-
mat KE-merkkeihin. Käännä napitus-
varat pääntielle op:t vastakkain siten,
että kaulus jää väliin ja ompele pään-
tiekulmat. Neulaa ja ompele pääntie-
kaitaleen toinen reuna pääntiesaumaan
päällikauluksen puolelle op:t vastakkain;
pääntiekaitaleen päät ulottuvat hieman
napitusvarojen päälle. Viistoa kulmien
saumanvarat, kavenna pääntien sau-
manvarat ja tee saumanvaroihin tar-
vittaessa aukileikkauksia. Käännä pään-
tiekaitaleen toisen reunan sv:t nurjalle
ja tikkaa kaitale pääntielle läheltä reu-
naa. Käännä etukulmat oikein päin,

silitä etureunat ja pääntie.
Kokoaminen: Neulaa ja ompele hihat
kädenteille op:t vastakkain. Ompele
hiha- ja sivusaumat. Huolittele helman
saumanvarat. Silitä ja ompele helmaan
käänne kaavamerkkien mukaan.
Rannekkeet: Taita rannekkeet kaksin
kerroin op:t vastakkain ja ompele päät.
Käännä rannekkeet oikein päin ja silitä.
Ompele hihansuihin poimulangat ja
poimuta hihansuut rannekkeisiin sopi-
viksi. Neulaa ja ompele rannekkeen
tukemattoman reunan op hihansuun
nurjalle. Käännä rannekkeen toisen
reunan sv:t rannekkeen sisään, neulaa
reuna hihaan huolellisesti ja tikkaa
läheltä reunaa. Tikkaa samalla koko
ranneke ympäriinsä.
Napit: Ompele napinlävet ja napit
rannekkeisiin kaavamerkkien mukaan.
Ompele etukaarrokkeen napinlävet ja
napit kaavamerkkien mukaan: huomaa,
että kaavamerkinnät on tehty pienim-
pään kaavakokoon ja merkitse ne
isompiin kokoihin vastaavalle etäisyy-
delle pääntiekulmasta alkaen.

10. Eleanor   mekko 86-92-98-104-110-116-122-128 cm Kuva s. 16

11. Lovely Rita     paitapusero 86-92-98-104-110-116-122-128 cm       Kuva s. 14-15

LEIKKAAMINEN
Leikkaa etukaarrokkeita varten yksi-
värisestä kankaasta suorakaitaleen
muotoiset kappaleet (lopulliset etu-
kaarrokkeet leikataan vasta laskosten
ompelun jälkeen).
Leikkaa muut kappaleet painetusta
babycord-sametista kaavaluettelon
mukaan. Leikkaa alakaulus hieman pääl-
likaulusta kapeammin saumanvaroin.
*Huomaa, että pääntiekaitaleen kaa-
vassa on mukana tarvittavat sauman-
varat, ja että se leikataan vinoon lan-
gansuuntaan.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Tikkaukset om-
mellaan lähelle reunaa ellei ohjeessa
toisin mainita.
Valmistelut: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta pienoiskaavoissa tummennet-
tuihin kaavanosiin: napitusvaroihin, ran-
nekkeisiin ja päällikaulukseen. Leikkaa
hihansuihin halkiot kaavamerkkien mu-
kaan. Ompele halkioreunoihin kapeat
päärmeet. Taita hiha halkion kohdalta
op:t vastakkain ja ompele halkion poh-
jaan pieni muotolaskos.
Etukaarrokkeet: Silitä kaarrokekap-
paleisiin laskostaitteet kaavamerkkien

mukaan. Taita kaarrokekappale laskos-
taitteen kohdalta np:t vastakkain ja
tikkaa laskos 5 mm etäisyydeltä. Ompe-
le näin molempiin etukaarrokkeisiin
neljä laskosta. Silitä ja aputikkaa laskok-
set avautumaan KE:sta pois päin. Aseta
etukaarrokkeen kaava kaaarrokekap-
paleen päälle ja leikkaa kaarrokkeet
toistensa peilikuviksi.

Neulaa ja ompele kaarrokkeet etukap-
paleisiin op:t vastakkain; tikkaa sauman-
varat etukappaleiden puolelle. Neulaa
etu- ja takakappaleet toisiinsa op:t vas-
takkain ja ompele olkasaumat. Huolit-
tele napitusvarojen ulkoreunat ja silitä
etureunoihin taitteet kaavamerkkien
mukaan.

Kokoaminen: Neulaa ja ompele hihat
kädenteille op:t vastakkain. Ompele
hiha- ja sivusaumat. Huolittele helman
saumanvarat. Silitä ja ompele helmaan
käänne kaavamerkkien mukaan.
Kaulus ja rannekkeet: Seuraa mallin
10 työohjetta.
Napitus: Ompele rannekkeisiin napin-
lävet ja napit kaavamerkkien mukaan.
Ompele etukappaleisiin napinlävet ja
napit seuraavasti: ylin nappi 1 cm etäi-
syydelle pääntieltä, kolmas nappi 1 cm
kaarrokesauman yläpuolelle ja toinen
nappi edellisten keskelle. Muut napit
ommellaan etureunaan tasavälein äs-
keisten nappien kanssa.

TARVIKKEET
- 35 cm yksiväristä ja 70-80-85-
  90-100-110-125-130 cm
  painettua puuvillakangasta (CO)
- 30 cm tukikangasta,
  Vlieseline H 180
- 8 nappia, ø 10 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 etukaarrokekappale 2
    etukaarroke
2 etukappale 1
3 takakappale 1
4 hiha 2
5 kaulus 1+1
6 ranneke 2
7 pääntiekaitale* 1

    KAAVA-ARKKI B musta

TARVIKKEET
- 30 cm yksiväristä puuvillakangasta
 (CO)
- 75-75-75-75-80-85-95-100 cm
  painettua babycord-samettia (CO)
- 30 cm tukikangasta,
  Vlieseline H 180
- 10…12 nappia, ø 10 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 etukaarrokekappale 2
    etukaarroke
8 etukappale 2
9 takakappale 1
4 hiha 2
5 kaulus 1+1
6 ranneke 2
7 pääntiekaitale* 1

   KAAVA-ARKKI B musta
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LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet velourista kaavaluet-
telon mukaan. Huomio velourin nukan-
suunta! Leikkaa resorista kaksi 3,5 x
10 cm kaitaletta taskunsuiden huolit-
teluun.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Tikkaukset
ommellaan paininjalan etäisyydelle ellei
ohjeessa toisin mainita. Taso-ompeleet
ommellaan tasosaumurilla tai perus-
ompelukoneen taso-ompeleella (esim.
hunajakenno-ommel).
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta ulompaan kaulukseen. Leikkaa
ja silitä tukinauhasta palat takakappa-
leen np:lle olkasaumanvaroihin; mittaa
tarvittava pituus kaavoista ja lisää sau-
manvarat. Leikkaa ja silitä tukinauha-
palat myös etukappaleen, etuvyötärö-
kaitaleen ja etulahkeen KE-reunojen
saumanvaroihin vetoketjuhalkion osuu-
delle; mittaa tarvittava pituus kaavoista
(saumanvaroja ei tarvita).
Taskut: Neulaa ja ompele taskunsuu-
kaitaleen toinen reuna etulahkeen tas-
kunsuuhun op:t vastakkain. Käännä
kaitaleen toinen reuna np:lle, neulaa
ja ompele se paikalleen taskunsuun
op:lta kaksoisneulalla. Neulaa taskupus-
si etulahkeen alapuolelle (molempien
op:t ovat ylöspäin) ja aputikkaa se vyö-
tärön ja sivun saumanvaroihin. Ompele
taskun pohja etulahkeeseen taso-
ompeleella.
Kokoaminen: Neulaa ja ompele etu-
vyötärökaitaleet etukappaleisiin ja etu-
lahkeisiin op:t vastakkain; tikkaa sv:t
vyötärökaitaleen puolelle. Ompele lah-
keiden sisäsaumat. Huolittele etureu-

nan ja haarasaumojen saumanvarat.
Ompele haarasaumaa vetoketjuhakista
takavyötärölle. Ompele takavyötärö-
kaitale takalahkeisiin ja takakappalee-
seen op:t vastakkain; tikkaa sv:t vyötä-
rökaitaleen puolelle.
Ompele olkasaumat ja tikkaa sv:t taka-
kappaleen puolelle. Ompele hihat kä-
denteille ja tikkaa sv:t kädenteiden
puolelle. Ompele hiha- ja sivusaumat.
Silitä ja neulaa hihansuihin ja lahkeen-
suihin käänteet kaavamerkkien mukaan
ja ompele ne taso-ompeleella.
Kaulus ja vetoketju: Neulaa kaulus-
kappaleet toisiinsa op:t vastakkain ja
ompele yläreunat yhteen. Neulaa ja
ompele ulomman kauluksen alareuna
pääntielle op:t vastakkain. Avaa veto-
ketju ja ompele sen vasen reuna etu-
kappaleelle op:t vastakkain; kohdista
vetoketjun yläpää kauluksen yläreu-
naan, avaa kauluksen yläreunan sau-
manvarat ja käännä pääntien sauman-
varat kauluksen puolelle. Ompele ve-
toketjun toinen reuna vastaavasti.
Käännä sisempi ja ulompi kaulus op:t
vastakkain (taita sisemmän kauluksen
alareunan saumanvarat kauluksen puo-
lelle) ja ompele kaulusten etureunat
yhteen siten, että vetoketju jää väliin.
Käännä kauluksen kulmat oikeaan
asentoonsa, neulaa sisemmän kauluk-
sen alareuna saumanvarat taitettuna
pääntielle ja ompele ne pääntielle käsin.
Tikkaa vetoketjureunat ja kauluksen
yläreuna paininjalan etäisyydeltä.

12. Clarabella      housut ruusuvelvetonista B 86-92-98-104-110-116-122-128 cm Kuva s. 14-15

LEIKKAAMINEN
Leikkaa ulommat taskupussit puuvilla-
kankaasta ja muut kappaleet velveto-
nista kaavaluettelon mukaan. Huomioi
velvetonin nukan suunta! Leikkaa lisäksi
velvetonista 3,5 x 35 cm kaitale vyö-
lenkkejä varten.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Tikkaukset om-
mellaan kaksoistikkauksin.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta vyötärökaitaleeseen; ks. pienois-
kaavoihin tummennettu kaavanosa.
Sivutaskut: Neulaa ja ompele ulompi

taskupussi etulahkeen taskunsuuhun
op:t vastakkain.  Aputikkaa taskunsuun
saumanvarat taskupussin puolelle.
Käännä taskupussi nurjalle ja tikkaa
taskunsuu 12 mm etäisyydeltä. Neulaa
sisempi ja ulompi taskupussi toisiinsa
op:t vastakkain ja ompele taskun pohja.
Aputikkaa tasku vyötärön ja sivusau-
man saumanvaroihin.
Takataskut: Huolittele taskujen sau-
manvarat ja silitä taskunsuihin käänteet
kaavamerkkien mukaan. Leikkaa sa-
mettinauhasta pala taskunsuuhun. Neu-
laa ja ompele se 10 mm etäisyydelle
taskunsuun yläreunasta siten, että tas-
kunsuukäänne kiinnittyy samalla. Silitä
taskujen saumanvarat nurjalle. Neulaa
ja ompele taskut takalahkeisiin

kaavamerkkien mukaan.
Kokoaminen: Ompele kaarrokkeet
takalahkeisin op:t vastakkain ja tikkaa
saumanvarat takalahkeiden puolelle.
Ompele lahkeiden sisäsaumat ja tikkaa
saumanvarat takalahkeiden puolelle.
Huolittele haarasaumojen saumanva-
rat. Ompele haarasauma. Valmista veto-
ketjuhalkio s. 47 kuvitetun ohjeen mu-
kaan. Ompele lahkeiden sivusaumat ja
tikkaa saumanvarat takalahkeiden puo-
lelle vyötärösaumasta taskun alareu-
naan. Huolittele lahkeensuiden sauman-
varat. Silitä ja ompele lahkeensuihin
käänteet.
Vyölenkit: Huolittele vyölenkkikaita-
leen toinen pitkä reuna. Taita kaitale
kolmin kerroin siten, että huoliteltu

reuna jää uloimmaksi. Kaksoistikkaa
kaitale keskeltä ja leikkaa se viiteen
saman mittaiseen palaan. Aputikkaa
palat housujen vyötärölle mallipiirrok-
sen mukaan.
Vyötärö: Huolittele vyötärökaitaleen
tukematon reuna. Neulaa ja ompele
vyötärökaitaleen tuettu reuna housu-
jen vyötärölle op:t vastakkain. Käännä
vyötärökaitaleen päät op:t vastakkain
ja ompele kulmat. Käännä vyötärökai-
tale oikeaan asentoonsa ja neulaa vyö-
tärökaitaleen sisempi reuna housujen
vyötärölle. Ompele se paikalleen hou-
sujen op:lta ommeljuovaa pitkin. Om-
pele vyölenkkien toiset päät vyötärölle.
Ompele vyötärölle napinläpi ja nappi.

TARVIKKEET
- 55-60-65-70-75-75-80-85 cm
  painettua velveton-samettia (CO)
- 20 cm pilkullista puuvillakangasta
  taskupusseihin (CO)
- pala tukikangasta, Vlieseline H 180
- vetoketju, pit.  8-8-9-9-10-
  10-11-11 cm
- nappi, ø 16 mm
- 25-30 cm samettinauhaa,
  lev. 9 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 etulahje 2
2 takakaarroke 2
3 takalahje 2
4 ulompi taskupussi 2
5 sisempi taskupussi 2
6 vyötärökaitale 1
7 vetoketjulista 1
8 takatasku 2

 KAAVA-ARKKI B punainen

13. Jumpin’ in      velourhaalari 86-92-98-104-110-116 cm Kuva s. 7

TARVIKKEET
- 80-85-90-95-100-110 cm
  velourneulosta (CO/PES)
- 5 cm resorineulosta (CO/EL)
- 10 cm tukikangasta,
  Vlieseline G 785
- 100…130 cm tukinauhaa,
  Vlieseline® Formband
- vetoketju, pit. 34-36-38-40-42-
  44 cm

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 2
2 etuvyötärö 2
3 etulahje 2
4 takakappale 1
5 takavyötärö 1
6 takalahje 2
7 hiha 2
8 kaulus 2
9 taskupussi 2

   KAAVA-ARKKI B vihreä

Huom! Kaava on mitoitettu hoikalle
lapselle, jonka vyötärön ja lantion
ympärys ovat 4 cm mittataulukko-
mittoja pienempiä. Lue lisää s. 46
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14. Pitkä Jussi      alushousut 86-92-98-104-110-116-122 cm Kuva s. 6-7

15. Villi Viikinki     trikooaluspaita 86-92-98-104-110-116-122 cm Kuva s. 6

LEIKKAAMINEN
Leikkaa vyötärökaitale tummansinises-
tä ja lahkeensuut turkoosista resorista
ja muut kappaleet single- tai interlock-
neuloksesta kaavaluettelon mukaan.
Leikkaa lisäksi turkoosista resorista
3,5 x 8-8-8-8-9-9-9 cm kaitale sepa-
lusta varten.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan saumurilla. Tikkaukset ommellaan
tasosaumurin kaksineulaisella taso-
ompeleella tai perusompelukoneen
kaksoisneulalla.
Kokoaminen: Taita lahkeensuuresorit
kaksin kerroin np:t vastakkain ja ompe-
le ne lahkeisiin op:t vastakkain. Tikkaa
saumanvarat lahkeiden puolelle.
Huolittele sepaluksen aukko kaitaleella:
neulaa ja ompele kaitaleen toinen reu-
na ulompaan sepalukseen op:t vastak-
kain. Käännä kaitaleen toinen reuna
np:lle, neulaa ja ompele se paikalleen

op:lta taso-ompeleella tai kaksois-
neulalla.
Huolittele sisemmän sepaluksen viisto
yläreuna. Neulaa ulompi sepalus ja
takakiila toisiinsa op:t vastakkain ja
neulaa sisempi sepalus takakiilan päälle
np:t vastakkain. Ompele haaran osuus.
Ompele lahkeiden sisäsaumat. Tikkaa
saumanvarat litteiksi lahkeensuussa n.
2 cm matkalta. Neulaa ja ompele haara-
osa lahkeisiin op:t vastakkain.
Vyötärö: Ompele vyötäröresori
renkaaksi ja taita se kaksin kerroin
np:t vastakkain. Mittaa kuminauha
lapselle sopivaksi (VY - 5...6 cm) ja
ompele se renkaaksi.  Aseta kuminauha
vyötäröresorin sisään ja aputikkaa
alareunat yhteen. Merkitse sekä reso-
riin että vyötärölle 1/4-kohdat. Neulaa
ja ompele resori housujen vyötärölle
op:t vastakkain. Tikkaa vyötärön
saumanvarat housujen puolelle.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa pääntie- ja hihansuukaitaleet
resorista. Leikkaa hihat tummansini-
sestä ja muut kappaleet turkoosista
singleneuloksesta kaavaluettelon mu-
kaan.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-

laan saumurilla ellei ohjeessa toisin
mainita. Tikkaukset ommellaan tasosau-
murin kaksineulaisella taso-ompeleella
tai perusompelukoneen kaksoisneu-
lalla.
Kokoaminen: Taita hihansuuresorit
kaksin kerroin np:t vastakkain ja ompe-
le ne hihoihin op:t vastakkain. Tikkaa
saumanvarat hihojen puolelle. Ompele

hihat etu- ja takakappaleiden käden-
teille suoraompeleella ja huolittele
saumurilla; tikkaa saumanvarat hihojen
puolelle.
Ompele pääntieresori renkaaksi ja
taita se kaksin kerroin np:t vastakkain.
Merkitse sekä resoriin että pääntielle
1/4-kohdat. Neulaa ja ompele resori
pääntielle; venytä sekä resoria että

pääntietä ommellessasi, niin saat pään-
tiestä kyllin joustavan. Tikkaa sauman-
varat pääntien puolelle.
Ompele hiha- ja sivusaumat. Tikkaa
saumanvarat litteiksi hihansuissa n.
2 cm matkalta. Silitä ja ompele helmaan
käänne kaavamerkkien mukaan.

TARVIKKEET
- 45-50-50-55-60-65-70 cm raidal-
  lista tai painettua puuvillajerseytä
  (CO/EL) tai interlockneulosta
  (CO), jousto/palautuvuus 30%
- 10 cm tummansinistä ja 15 cm
  turkoosia resoria (CO/EL)
- 49…54 cm kuminauhaa,
  lev. 30 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 lahjekappale 2
2 ulompi sepalus 1
3 sisempi sepalus 1
4 takakiila 1
5 vyötäröresori 1
6 lahkeensuuresori 2

  KAAVA-ARKKI B sininen

TARVIKKEET
- 35-40-40-45-45-50-50 cm
  tummansinistä ja 45-50-50-55-
  55-55-60 cm turkoosia puuvilla-
  jerseytä (CO/EL) tai
  interlockneulosta (CO),
  jousto/palautuvuus 30%
- 15 cm turkoosia resoria (CO/EL)

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 1
2 takakappale 1
3 hiha 2
4 pääntiekaitale 1
5 hihansuukaitale 2

  KAAVA-ARKKI B oranssi

LEIKKAAMINEN
Leikkaa vyötäröresori resorineulok-
sesta. Leikkaa lahjekappaleet leveärai-
dallisesta ja etu- ja takakiilat kapearai-
dallisesta neuloksesta. Leikkaa ulompi
haarapala kapearaidallisesta ja sisempi
haarapala* yksivärisestä neuloksesta
kaavaluettelon mukaan.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan saumurilla. Tikkaukset ja lahkeen-
suukäänteet ommellaan tasosaumurin
kaksineulaisella taso-ompeleella tai
perusompelukoneen kaksoisneulalla.
Ompele etu- ja takakiilat lahjekappa-

leisiin op:t vastakkain, tikkaa sauman-
varat kiilojen puolelle. Neulaa ja om-
pele haarapalat boxereiden etukap-
paleeseen siten, että ulompi haarapala
ja etukappale ovat op:t vastakkain ja
sisemmän haarapalan op on etukappa-
leen np:lla; saumanvarat jäävät piiloon
haarapalojen väliin. Ompele takakappa-
leen haarasauma haarapalojen väliin
vastaavasti; ompele ensin ulompi haara-
pala takakappaleeseen op:t vastakkain
ja ompele sitten sisempi haarapala haa-
rasaumaan siten, että saumanvarat
jäävät piiloon.
Neulaa ja ompele lahkeensuihin kään-
teet kaavamerkkien mukaan. Ompele
vyötärö kuten mallissa 14.

16. Pikkumies     boxerit 86-92-98-104-110-116-122 cm Kuva s. 7

TARVIKKEET
- 20-20-20-20-20-25-25 cm
  kapearaidallista ja 25-25-25-30-
  30-30-30 cm leveäraidallista
  puuvillajerseytä (CO/EL) tai
  interlockneulosta (CO),
  jousto/palautuvuus 30%
- pieni pala vaaleaa yksiväristä
  puuvillajerseytä
- 7 cm turkoosia resoria (CO/EL)
- 49…54 cm kuminauhaa,
  lev. 20 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 lahjekappale 2
2 etukiila 1
3 takakiila 1
4 haarapala 1+1*
5 vyötäröresori 1

    KAAVA-ARKKI B lila
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LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet velourista kaavaluet-
telon mukaan. Huomioi velourin nu-
kansuunta!

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Tikkaukset om-
mellaan paininjalan etäisyydelle ellei
ohjeessa toisin mainita.
Kokoaminen: Neulaa ja ompele etu-
ja takakiilat lahjekappaleisiin; tikkaa
saumanvarat kiilakappaleiden puolelle.

Ompele lahkeiden sisäsauma. Huolitte-
le lahkeensuiden ja vyötärön sauman-
varat. Neulaa ja ompele lahkeensuihin
ja vyötärölle käänteet kaavamerkkien
mukaan; jätä kuminauhoille pienet
pujotusaukot. Leikkaa kuminauhasta
kaksi 23-23-24-24-25-25 palaa. Pujota
palat lahkeensuukäänteiden sisään ja
ompele päät yhteen.
Mittaa vyötärökuminauha lapselle sopi-
vaksi (VY - 5...6 cm). Pujota se vyötärö-
käänteen sisään ja ompele päät yhteen.
Ompele kääntöaukot kiinni.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa etu- ja takakappaleet sekä ol-
kakaitaleet yksivärisestä ja hiha+sivu-
kappaleet painetusta singlejerseystä
kaavaluettelon mukaan. Leikkaa pään-
tie- ja hihansuukaitaleet resorista.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Hihansuiden
ja pääntien tikkaukset sekä helmakään-
ne ommellaan tasosaumurin kaksineu-
laisella taso-ompeleella tai perusompe-
lukoneen kaksoisneulalla.
Kokoaminen: Ompele hiha+sivukap-
paleet etukappaleisiin ja takakappa-
leisiin; tikkaa saumanvarat paininjalan
etäisyydeltä etu- ja takakappaleiden
puolelle. Neulaa ja ompele olkakaita-
leet äsken ommeltuihin etu- ja takakap-

paleisiin; tikkaa saumanvarat paininjalan
etäisyydeltä olkakaitaleiden puolelle.
Taita hihansuuresorit kaksin kerroin
np:t vastakkain ja ompele ne hihoihin
op:t vastakkain. Tikkaa saumanvarat
tasosaumurilla hihojen puolelle. Om-
pele hiha- ja sivusaumat. Tikkaa sau-
manvarat litteiksi hihansuissa n. 2 cm
matkalta. Jätä pusero vielä nurin päin.

Ompele pääntieresori renkaaksi ja tai-
ta se kaksin kerroin np:t vastakkain.
Merkitse sekä resoriin että pääntielle
1/4-kohdat. Neulaa ja ompele resori
pääntielle; venytä sekä resoria että
pääntietä ommellessasi, niin saat pään-
tiestä kyllin joustavan. Tikkaa sauman-
varat pääntien puolelle.
Käännä pusero oikein päin. Silitä ja
ompele helmakäänne.

17. Kuperkeikka      velourhousut 86-92-98-104-110-116 cm Kuva s. 8-9

TARVIKKEET
- 60-65-70-75-75-80 cm
  velouria (CO/PES) tai svetari-
  neulosta, jousto/palautuvuus 20%
- 95…108 cm kuminauhaa,
  lev. 30 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 lahjekappale 2
2 etukiila 1
3 takakiila 1

  KAAVA-ARKKI C sininen

18. Hippotamus Hoppulainen     trikoopusero   86-92-98-104-110-116 cm        Kuva s. 8-9

TARVIKKEET
- 45-50-50-55-55-60 cm painettua
  ja 45-45-50-50-55-55 cm
  yksiväristä singlejerseytä (CO/EL),
  jousto/palautuvuus 20%
- 15 cm resorineulosta (CO/EL)

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 1
2 takakappale 1
3 olkakaitale 2
4 hiha+sivukappale 2+2
5 pääntieresori 1
6 hihansuuresori 2

  KAAVA-ARKKI C vihreä

19. Ines     tunika/pusero   92-98-104-110-116-122-128-134 cm        Kuva s. 4-5, 15

TARVIKKEET
- 50-50-55-55-60-65-70-80 cm
  puuvillajerseytä (CO/EL),
  jousto/palautuvuus 30%
- 20…25 cm tukinauhaa,
  Vlieseline® Formband
- 100 cm taftinauhaa, lev. 9 mm
- 40 eriväristä siemenhelmeä
- kontrastiväristä muliinilankaa

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 1
2 takakappale 1
3 hiha 2
4 somistepala* 2

 KAAVA-ARKKI C punainen

LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet neuloksesta kaava-
luettelon mukaan; pääntielle ja somiste-
palan reunoihin ei tarvitse lisätä sau-
manvaroja. Leikkaa neuloksesta 5 cm
leveää kaitaletta pääntien huolittelua
varten. Mikäli käytät kaitaleen kiinnit-
tämiseen tasosaumurin nauhanohjainta,
leikkaa kaitale siihen sopivan levyisenä.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Hihansuu- ja
helmakäänteet ommellaan tasosaumu-
rilla tai perusompelukoneen kaksois-
neulalla. Lue kaitalehuolittelun yleis-
ohjeet s. 46 ennen työn aloittamista.
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20. Minnie     liivihame 92-98-104-110-116-122-128-134 cm Kuva s. 5

Somisteet hihoihin: Neulaa somis-
tepalat hihoihin kaavamerkkien mukaan
(somisteen np hihan op:lle) ja harsi ne
paikoilleen läheltä reunaa; somistepala
jää risareunaiseksi.  Leikkaa muliinilan-
gasta n. 50 cm pala, jossa on kolme
säiettä. Ompele somiste paikalleen
muliinilangalla pienin etupistoin käsin
ommellen. Ommel alkaa kuvion kes-
keltä ja jatkuu spiraalimaisesti somiste-
palan ulkoreunaan saakka. Pujota lan-
kaan säännöllisin välimatkoin helmiä
ja ompele kukin helmi paikalleen muu-
tamalla pistolla. Kiristä lankaa ommel-

lessasi siten, että hiha rutistuu hieman
somisteen kohdalta. Poista lopuksi
harsinlangat.
Valmistelut: Leikkaa ja silitä takakap-
paleen olkasaumojen np:lle tukinauhat;
mittaa tarvittava pituus kaavasta ja li-
sää saumanvarat. Ompele hihojen pyö-
riöille poimulangat ja poimuta hihat
kädenteille sopiviksi.
Kokoaminen: Ompele vasen olkasau-
ma. Huolittele pääntie kaitaleella. Om-
pele oikea olkasauma. Neulaa ja
ompele hihat kädenteille op:t vastak-

kain; tikkaa saumanvarat kädenteiden
puolelle läheltä reunaa.
Silitä ja ompele sekä hihansuihin että
etu- ja takakappaleiden helmaan kään-
teet kaavamerkkien mukaan. Huolittele
sivusaumat nauhakujien osuudelta.
Neulaa ja ompele hiha- ja sivusaumat
hihansuusta helmaan suoraompeleella.
Huolittele saumanvarat hihansuusta
nauhakujiin saakka. Silitä sivusaumojen
saumanvarat nauhakujien osuudelta
auki. Tikkaa saumanvarojen ulkoreunat
etu- ja takakappaleisiin siten, että sivu-

sauman molemmin puolin muodostuu
nauhakujat. Leikkaa taftinauha neljään
saman mittaiseen palaan. Pujota nauhat
kujiin, neulaa ja läpitikkaa niiden yläpäät
nauhakujien yläreunaan poikittaisella
ompeleella. Kiristä nauhoja hieman ja
solmi niiden alapäät ruseteiksi.
Viimeistely: Tikkaa hihasauman sau-
manvarat litteiksi hihansuukäänteiden
osuudelta. Tikkaa olkasauman sauman-
varat litteäksi pääntiekaitaleen osuu-
delta.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa vyötärökappaleet raidallisesta
ja muut kappaleet yksivärisestä neulok-
sesta; huomaa, että pääntielle ja käden-
teille ei tarvitse lisätä saumanvaroja.
Leikkaa resorista 5 cm leveää kaitaletta
pääntien ja kädenteiden huolittelua
varten. Mikäli käytät kaitaleiden kiin-
nittämiseen tasosaumurin nauhanoh-
jainta, leikkaa kaitale siihen sopivan
levyisenä.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Olka- ja sivusau-
mat ommellaan saumurilla, vyötärösau-
mat ommellaan suoraompeleella ja
huolitellaan saumurilla. Helmakäänne
ommellaan tasosaumurilla tai perusom-
pelukoneen taso-ompeleella. Lue kaita-
lehuolittelun yleisohjeet s. 46 ennen
työn aloittamista.
Kokoaminen: Ompele oikea olka-
sauma. Huolittele päätie kaitaleella.
Ompele vasen olkasauma. Huolittele

kädentiet kaitaleilla. Neulaa ja ompele
vyötärökappaleet vastaaviin etu- ja
takakappaleisiin op:t vastakkain. Tikkaa
saumanvarat vyötärökappaleiden puo-
lelle läheltä reunaa.
Leikkaa joustonauhasta kaksi palaa
helmakappaleiden yläreunan poimutta-
miseen; mittaa tarvittava pituus vyötä-
rökappaleiden kaavoista ja lisää sau-
manvarat.
Poimuta helmakappaleiden vyötärösau-
manvarat aputikkaamalla joustonauhat

saumanvarojen osuudelle kevyesti
venyttäen. Neulaa ja ompele helmakap-
paleet vyötärökappaleisiin op:t vas-
takkain. Tikkaa saumanvarat vyötärö-
kappaleiden puolelle läheltä reunaa.
Neulaa ja ompele sivusaumat. Silitä ja
ompele helmaan käänne kaavamerk-
kien mukaan. Tikkaa vasemmanpuo-
leinen olkasaumanvara ja sivusauman-
varat litteiksi kaitaleiden osuudelta.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet neuloksesta kaava-
luettelon mukaan. *Raidallisissa hou-
suissa käytettiin hyödyksi sekä neu-
loksen raidallinen puoli (lahjekappa-
leet) että yksivärinen puoli (lahkeen-
suut).

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan saumurilla tai perusompelukoneen
huolittelevalla jousto-ompeleella;
poimutuksen osuudelle ommellaan

myös suoraommel.
Kokoaminen: Ompele poimulangat
lahjekappaleiden sivu- ja sisäsaumoihin
kaavamerkkien mukaan ja poimuta
saumat 7 cm mittaisiksi (mittaa sau-
manvaran ulkoreunasta hakkiin). Neu-
laa lahjekappaleet op:t vastakkain ja
ompele lahkeiden sisäsaumat. Om-
pele haarasauma. Ompele lahkeiden
sivusaumat. Huolittele vyötärön sau-
manvarat, neulaa ja ompele vyötärö-
käänne; jätä pujotusaukko. Mittaa kumi-
nauha lapselle sopivaksi (VY - 5...

6 cm) ja pujota se vyötärökäänteen
sisään. Ompele kuminauha renkaaksi
ja sulje pujotusaukko. Käännä leggingsit
nurin päin.
Lahkeensuut: Taita lahkeensuukap-
paleet op:t vastakkain ja ompele ne
renkaiksi. Taita lahkeensuut kaksin ker-
roin np:t vastakkain ja pujota ne lah-
keensuiden sisään op:t vastakkain.
Neulaa ja ompele lahkeensuut lahkei-
siin. Käännä housut oikein päin.
Rusetti: Leikkaa samettinauhasta
4 cm ja 8 cm palat. Ompele pidemmän

nauhan päät toisiinsa ja taita nauha
siten, että siitä tulee rusetti. Ompele
lyhyempi pala tampiksi rusetin keskelle.
Leikkaa samettinauhasta 10 cm pala
ja tikkaa se keskikohdastaan op:t vas-
takkain sivusaumaan poimutuksen ylä-
reunaan. Taita nauhan päät siten, että
sametin oikea puoli kääntyy ulos päin.
Tikkaa rusetti sivusaumaan nauhan
päälle. Tee toinen rusetti samoin.

TARVIKKEET
- 50-55-60-60-65-70-70-75 cm
  yksiväristä ja 10 cm raidallista
  kevyttä joustavaa svetarineulosta
  (CO/EL) tai puuvillajerseytä
  (CO/EL), jousto/palautuvuus 30%
- 10 cm resorineulosta (CO/EL)
- 60…85 cm läpinäkyvää jousto-
  nauhaa, Framilon®, lev. 5 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 1
2 takakappale 1
3 etuvyötärö 1
4 takavyötärö 1
5 etuhelma 1
5 takahelma 1

  KAAVA-ARKKI C oranssi

21. Milla     neuloshousut 92-98-104-110-116-122-128-134 cm Kuva s. 4-5, 17, 20

TARVIKKEET
- 60-65-65-70-75-80-85-85 cm
  doubleface-neulosta
  (PES/CO), joustavaa svetari-
  neulosta (CO/EL) tai villa/
  viskoosineulosta (CV/WV/EL),
  jousto/palautuvuus 30%
- 44 cm samettinauhaa, lev. 10 mm
- 50…56 cm kuminauhaa,
  lev. 20 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 etulahje 2
2 takalahje 2
3 lahkeensuukappale 2

  KAAVA-ARKKI C musta
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LEIKKAAMINEN
Leikkaa vyötäröresori resorineulok-
sesta, sisempi haarapala* yksivärisestä
ja muut kappaleet painetusta neulok-
sesta kaavaluettelon mukaan.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan saumurilla. Tikkaukset ja lahkeen-
suukäänteet ommellaan tasosaumurin
kaksineulaisella taso-ompeleella tai
perusompelukoneen kaksoisneulalla.
Neulaa ja ompele haarapalat etukap-

paleen molemmin puolin siten, että
ulompi haarapala ja etukappale ovat
op:t vastakkain ja sisemmän haarapalan
op on etukappaleen np:lla; saumanvarat
jäävät piiloon haarakappaleiden väliin.
Ompele takakappaleen haarasauma
haarapalojen väliin vastaavasti; ompele
ensin ulompi haarapala takakappa-
leeseen op:t vastakkain ja ompele sit-
ten sisempi haarapala haarasaumaan
siten, että saumanvarat jäävät piiloon.
Ompele sivusaumat. Neulaa ja ompele
lahkeensuihin 1 cm leveät käänteet.
Ompele vyötärö kuten mallissa 14.

22. Dumbo     hipstersit 92-98-104-110-116-122-128-134-140 cm Kuva s. 4

TARVIKKEET
- 30 cm painettua single-
  jerseytä (CO/EL), jousto/
  palautuvuus 30%
- pieni pala vaaleaa yksiväristä
  puuvillajerseytä
- 7 cm resoria
- 50…56 cm kuminauhaa,
  lev. 20 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 1
2 takakappale 1
3 haarapala 1+1*
4 vyötäröresori 1

     KAAVA-ARKKI C lila

23. Happy Morning     kotitossut 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 (kengän koko) Kuva s. 4

TARVIKKEET
- palat pilkullista, ruudullista ja
  sienikuvioista
  puuvillakangasta (CO)
- pala pinnoitettua puuvillakangasta
  (CO-coated)
- pala liimavanua, Vlieseline H 640
- tukikangasta, Vlieseline G 730

KAAVALUETTELO kpl

1 ulkopohja 2
1 sisäpohja 2
2 kärki 2+2
3 kärjen reunakaitale 2
4 pohjan reunakaitale 2+2

     KAAVA-ARKKI C rosa

LEIKKAAMINEN
Huomaathan, että kaavoissa on mukana
kaikki tarvittavat saumanvarat!
Leikkaa sisäpohjat sienikuvioisesta,
ulkopohjat pinnoitetusta ja kärkikap-
paleet pilkullisesta puuvillakankaasta
kaavaluettelon mukaan. Leikkaa tossut
toistensa peilikuviksi! Leikkaa reuna-
kaitaleet ruudullisesta puuvillakankaasta
täysvinoon langansuuntaan; yhdistä
pohjan reunakaitaleet tarvittaessa
kahdesta palasta. Ks. sivu 29.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella. Koska tossut
on kokonaan vuoritettu, saumanvaroja
ei tarvitse huolitella.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä liimava-
nusta palat sisäpohjiin ja sisempiin kär-
kikappaleisiin;  Leikkaa ja silitä tukikan-
kaasta palat ulkopohjiin ja ulompiin
kärkikappaleisiin. Huom! Leikkaa kaikki
liimavanu- ja tukikangaskappaleet
7 mm kaavaa pienempinä.
Kokoaminen: Neulaa kärkikappaleet

toisiinsa pareittain np:t vastakkain ja
aputikkaa ne yhteen läheltä kappalei-
den ulkoreunaa. Huolittele kärkiosan
suora reuna kaitaleella: Ompele kaita-
leen toinen reuna kärkikappaleen sisä-
puolelle op:t vastakkain. Taita kaitaleen
toisen reunan saumanvarat kaitaleen
sisään, neulaa ja tikkaa se kärkikappa-
leen ulkopuolelle läheltä reunaa.
Ompele kärjen etuosaan poimulangat
ja poimuta kärkikappale pohjakappa-
leeseen sopivaksi.
Neulaa pohjakappaleet toisiinsa pareit-
tain np:t vastakkain ja aputikkaa ne

yhteen läheltä kappaleiden ulkoreunaa.
Tee pohjaan koristetikkaus: aloita om-
pelu kappaleiden keskeltä ja jatka spi-
raalimaisesti reunoihin saakka; ompe-
leet kulkevat n. sentin etäisyydellä toi-
sistaan.
Neulaa kärkikappale pohjakappalee-
seen kaavamerkkien mukaan siten, et-
tä kärkikappaleen sisäpuoli ja sisäpohja
ovat op:t vastakkain ja aputikkaa
ulkoreunat yhteen. Ompele pohjan
reunakaitale renkaaksi. Huolittele
tossun ulkoreuna kaitaleella samalla
tavoin kuin kärkikappale.

24. Good Evening       iltapesupussukka 10 x 20 cm Kuva s. 5

TARVIKKEET
- 20 cm vaaleansinistä ja 20 cm
  vaaleanpunaista sienikuvioista
  puuvillakangasta
- 6 cm sinipilkullista ja 7 cm
  punapilkullista  puuvillakangasta
- 35 cm ruudullista puuvillakangasta
- 55 cm  piilovetoketju
- 20 cm liimavanua,
  Vlieseline H 640
- 20 cm tukikangasta,
  Vlieseline G 730
- 15 cm pala silkkinauhaa, lev. 6 mm
- kolme isoreikäistä muovihelmeä

KAAVALUETTELO kpl

1 pohjakappale 1+1
1 kansikappale 1+1
2 yläreunakaitale
   ulompi 1
    sisempi 1
3 alareunakaitale
   ulompi 1
    sisempi 1
4 kantokahva 1

  KAAVA-ARKKI C ruskea

LEIKKAAMINEN
Huomaathan, että kaavoissa on mukana
kaikki tarvittavat saumanvarat!
Leikkaa ulommat pohja- ja kansikappa-
leet vaaleansinisestä sienikankaasta ja
sisemmät vaaleanpunaisesta sienikan-
kaasta. Leikkaa ulompi yläreunakaitale
vaaleansinipilkullisesta ja sisempi vaa-
leanpunaisesta sienikankaasta. Leikkaa
ulompi alareunakaitale punapilkullisesta
ja sisempi vaaleansinisestä sienikan-
kaasta. Leikkaa kantokahva vaalean-
punaisesta sienikankaasta.
Leikkaa ruudullisesta puuvillakankaasta
täysvinoon langansuuntaan 4 cm leveää
kaitaletta ylä- ja alareunan sekä sisä-
puolen sivusauman huolittelua varten;
yhdistä kaitaleet tarvittaessa kahdesta
palasta. Ks. sivu 29.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-

laan suoraompeleella. Koska pussukka
on kokonaan vuoritettu, saumanvaroja
ei tarvitse huolitella.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
kaasta palat ulompiin kappaleisiin. Leik-
kaa ja silitä liimavanusta palat sisempiin
kappaleisiin. Huom! Leikkaa kaikki lii-
mavanu- ja tukikangaskappaleet 7 mm
kaavaa pienempinä.
Leikkaa ja silitä lisäksi tukikangasta
kantokahvaan pienoiskaavoissa tum-
mennettuihin kohtiin.
Sivuosan kokoaminen: Avaa veto-
ketju ja ompele sen toinen reuna ulom-
paan yläreunakaitaleeseen ja toinen
reuna ulompaan alareunakaitaleeseen
op:t vastakkain kaavamerkkien mukaan;
käytä piilovetoketjun ompeluun tarkoi-
tettua paininjalkaa. Ompele kaitaleet
toisiinsa vetoketjun alku- ja loppupäästä
yhdyssaumalla.
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25. Julia     ruudullinen tunika 104-110-116-122-128-134-140 cm Kuva s. 17, 20

Neulaa ja ompele sisemmät ylä- ja
alareunakaitaleet vetoketjuun siten,
että ketjun np on sisempien reunakaita-
leiden op:ta vasten ja ommel kulkee
5 mm etäisyydellä edellisestä ompe-
leesta. Ompele sisemmät kaitaleet toi-
siinsa vetoketjun alku- ja loppupäästä
yhdyssaumalla.
Neulaa sivuosan ulommat ja sisemmät
reunakaitaleet np:t vastakkain oikeaan
asentonsa ja aputikkaa sivuosan avoi-

met reunat yhteen. Neulaa sivuosa
renkaaksi (ulommat puolet ovat op:t
vastakkain) ja ompele sivusauma. Ka-
venna saumanvarat ja huolittele sivu-
saumanvarat vinokaitaleella: ompele
kaitaleen toinen reuna sauman alapuo-
lelle op:t vastakkain. Taita kaitaleen
toisen reunan saumanvarat kaitaleen
sisään, neulaa ja tikkaa se sauman ylä-
puolelle läheltä reunaa.
Pohja ja kansi: Neulaa pohjakappaleet

toisiinsa np:t vastakkain ja aputikkaa
reunat yhteen. Neulaa ja ompele kansi-
kappaleet vastaavasti. Silitä kantokah-
vaan taite kaavamerkkien mukaan. Taita
pitkien reunojen saumanvarat nurjalle
ja tikkaa reunat yhteen. Tikkaa myös
kantokahvan toinen reuna. Neulaa
kantokahva kannen ulkopuolelle ja
tikkaa sen päät kannen ulkoreunojen
saumanvaroihin. Ompele toiset tik-
kaukset samansuuntaisesti 5 cm etäi-
syydelle ensimmäisistä; kantokahva jää

keskeltä hieman koholleen.
Yhdistäminen: Neulaa ja aputikkaa
pohja ja kansi sivuosaan siten, että
sisäpuolien op:t ovat vastakkain; koh-
dista kaavamerkit! Huolittele pussukan
ylä- ja alareunat vinokaitaleilla kuten
edellä. Pujota silkkinauha vetoketjun
lukkoon. Pujota silkkinauhan päät hel-
mien läpi ja tee nauhojen päähän tiukka
solmu.

TARVIKKEET
- 95-110-120-130-140-150-160 cm
  kevyesti krepattua puuvilla-
  kangasta (CO/EL)
- 115…120 cm antiikki-
  samettinauhaa, lev. 9 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 1
2 takakappale 1
3 keskihelmakappale 2
4 helmakappale 2
5 hiha 2

KAAVA-ARKKI D punainen

LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet kankaasta kaavaluet-
telon mukaan. Huomaathan, että etu-
 ja takakappaleet leikataan täysvinoon
langansuuntaan.
Leikkaa samettinauhasta 62-62-63-63-
64-64-65 cm pala pääntielle ja kaksi
24-24-25-25-26-26-27 cm palaa
hihansuihin; mitoissa on mukana 2 cm
saumanvaroja.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Tikkaukset
ommellaan läheltä reunaa.
Kokoaminen: Neulaa hihat etu- ja

takakappaleisiin ja ompele raglansau-
mat; silitä saumanvarat hihojen puolelle.
Ompele poimulangat keskihelmakap-
paleiden yläreunaan ja poimuta ne etu-
ja takakappaleisiin sopiviksi. Neulaa ja
ompele keskihelmakappaleet paikoil-
leen; tikkaa samanvarat etu- ja takakap-
paleiden puolelle.

Ompele poimulangat helmakappalei-
den yläreunaan ja poimuta ne keskim-
mäisiin helmakappaleisiin sopiviksi.
Neulaa ja ompele helmakappaleet pai-
koilleen; tikkaa samanvarat keskim-
mäisten helmakappaleiden puolelle.
Ompele hiha- ja sivusaumat. Silitä ja
ompele helmaan päärme (1+1,5 cm).
Huolittele pääntien ja hihansuiden sau-

manvarat ja silitä sekä pääntielle että
hihansuihin 3 cm käänteet. Ompele
käänteet läheltä saumavarojen ulko-
reunaa.
Pääntie: Merkitse pääntielle KE- ja
KT-kohdat harsien. Taita ja neulaa pään-
tielle pehmeitä 1+1 cm syviä laskoksia
seuraavasti: taita KE-merkin kohdalle
vastalaskos ja sen molemmin puolin
KE-suuntaan aukeavia myötälaskoksia
n. 2 cm välein. Jatka laskostamista hiho-
jen ja takakappaleen puolelle (tasaa
laskokset siten, että laskosharja osuu
raglansauman kohdalle). Taita lopuksi
KT-merkin kohdalle vastalaskos. Tar-
kista pääntien pituus leikkaamasi sa-
mettinauhan avulla ja harsi pääntien
laskokset. Neulaa ja ompele pääntien

samettinauha renkaaksi ja neulaa se
pääntielle n. 15 mm etäisyydelle ulko-
reunasta. Ompele samettinauha pai-
kalleen molemmista reunoista.
Hihansuut: Merkitse hihansuuhun
keskikohta. Taita ja neulaa hihansuuhun
pehmeitä 1+1 cm syviä laskoksia seu-
raavasti: keskimerkin kohdalle vasta-
laskos ja sen molemmin puolin kaksi
keskimerkin suuntaan avautuvaa myö-
tälaskosta. Tarkista hihansuun mitta
leikkaamasi samettinauhan avulla ja
harsi laskokset. Neulaa ja ompele hi-
hansuun samettinauha renkaaksi ja
neulaa se hihaan n. 15 mm etäisyydelle
ulkoreunasta. Ompele samettinauha
paikalleen molemmista reunoista.

26. Dear Prudence     villakangasmekko 128-134-140-146-152-158-164-170 cm Kuva s. 20-21

TARVIKKEET
- 95-100-110-120-130-140-150-
  155 cm kevyttä huovutettua
  villakangasta (WV), lev. 140 cm,
  jousto/palautuvuus 10%
- piilovetoketju, pit. 30 cm
- 10 cm tukikangasta,
   Vlieseline G 785

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 1
2 takakappale 2
3 hiha 2
4 kaulus 2
5 somistepala* 8

  KAAVA-ARKKI D sininen

LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet villakankaasta kaava-
luettelon mukaan. *Somistepalan kaa-
vassa on mukana tarvittavat sauman-
varat.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
tarvittaessa siksakilla. Huovutettua
villakangasta ei tarvitse välttämättä
huolitella, koska sen leikatut reunat
eivät rispaannu.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta ulompaan kauluskappaleeseen.
Kaulus ja vetoketju: Ompele olka-
saumat ja silitä saumanvarat auki. Neu-
laa kauluskappaleet toisiinsa op:t vas-
takkain ja ompele yläreunat yhteen.
Aputikkaa kauluksen saumanvarat si-
semmän kauluksen puolelle läheltä

reunaa. Neulaa ja ompele ulomman
kauluksen alareuna pääntielle op:t vas-
takkain.

Avaa vetoketju ja ompele ketjun vasen
reuna KT-saumaan op:t vastakkain;
kohdista vetoketjun yläpää ulomman
kauluksen yläreunaan ja käännä pään-
tien saumanvarat kauluksen puolelle.
Käytä piilovetoketjun ompeluun tar-
koitettua paininjalkaa. Ompele vetoket-
jun oikea reuna vastaavasti. Ompele
KT-sauma vetoketjun alareunasta hel-
maan ja silitä sv:t auki. Käännä sisempi
ja ulompi kaulus op:t vastakkain siten,
että vetoketju jää väliin ja ompele kau-
luksen KT-saumat; taita sisemmän kau-
luksen alareunan sv:t kauluksen puo-
lelle. Käännä kulmat oikein päin ja neu-
laa sisemmän kauluksen sv:t nurjalle.
Ompele sisemmän kauluksen alareuna
pääntielle käsin.
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27. Penny Lane     pujoliivi 92-98-104-110-116-122-128 cm Kuva s. 1, 12-13

LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet kankaasta kaavaluet-
telon mukaan;  olkakaarroke, nappilis-
tat, rannekkeet, taskut ja taskunkannet
leikataan vinoon langansuuntaan.
* Huomaa, että halkiokaitaleiden kaa-
voissa on mukana tarvittavat sauman-
varat.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-

laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Tikkaukset om-
mellaan kaksoistikkauksin ellei ohjeessa
toisin mainita.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta pienoiskaavoissa tummennet-
tuihin kaavanosiin; taskunkansissa ja
rannekkeissa vain ulompiin.
Etutaskut: Ompele taskunsuihin
käänteet. Ompele taskujen kaareviin
reunoihin saumanvaran osuudelle syö-

töslangat. Tee taskun kaavasta pahvi-
kaavain. Silitä taskujen ulkoreunoista
sv:t nurjalle: aseta kaavain taskun np:lle
ja kiristä saumanvarat syötöslankojen
avulla kaavaimen reunan yli np:lle. Tik-
kaa taskut etukappaleisiin kaavamerk-
kien mukaan.
Neulaa taskunkannet toisiinsa pareit-
tain op:t vastakkain ja ompele päät ja
alareuna; käytä taskunkannen kaavaa
kaavaimena ommellessasi. Viistoa sau-
manvarat, silitä sv:t auki silitysraudan

kärjellä ja käännä kannet oikein päin.
Silitä ja tikkaa reunat. Ompele kansiin
napinlävet kaavamerkkien mukaan.
Ompele etutaskujen kannet etutasku-
jen yläpuolelle op:t vastakkain. Käännä
kannet oikeaan asentoonsa ja tikkaa
paininjalan etäisyydeltä.
Hihahalkiot: Ompele halkiot s. 47
olevan kuvitetun ohjeen mukaan.

>>>

Kokoaminen: Ompele sivusaumat.
Ompele hihojen sisäsaumat. Ompele
hihojen pyöriölle syötöslangat kaava-
merkkien mukaan. Kiristä syötöslan-
koja ja höyrytä hihojen pyöriöille hie-
man muotoa. Neulaa ja ompele hihat

kädenteille. Neulaa ja höyrytä hihan-
suihin ja helmaan käänteet ja ompele
ne käsin aitapistoin.
Somisteet: Taita somistepalat ensin
kaksin kerroin ja sitten nelin kerroin
ja ompele kärjet muutamalla pistolla

käsin.  Ompele somisteet kärjistään
etukappaleelle KE-merkin molemmin
puolin kaavamerkkien mukaan. Huo-
maa, että kaavamerkit on merkitty
kaava-arkilla vain pienimpään kaava-
kokoon. Jäljennä kaavamerkit isompiin

kokoihin vastaavalle etäisyydelle pään-
tiesaumasta.

TARVIKKEET
- 40-40-45-45-45-50-50 cm
  svetarineulosta (CO)
- 30 cm resoria (CO/EL)
- 6-7 nappia, ø 18 mm
- 5 cm tukikangasta,
  Vlieseline H 180
- 20…30 cm tukinauhaa,
  Vlieseline® Formband

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 2
2 takakappale 1
3 tasku 2
4 napituspala 2
5 pääntiekaitale 1
6 kädentiekaitale 2
7 helmakaitale 1

  KAAVA-ARKKI D vihreä

LEIKKAAMINEN
Leikkaa pääntie-, kädentie- ja helmakai-
taleet resorineuloksesta ja muut kappa-
leet svetarineuloksesta kaavaluettelon
mukaan. Ole huolellinen erityisesti
pääntien ja pääntieresorin saumanva-
rojen leveyksien suhteen!

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Tikkaukset om-
mellaan paininjalan etäisyydelle ellei
ohjeessa toisin mainita.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta napitusvaroihin; ks. pienoiskaa-
voihin tummennetut kaavanosat.
Leikkaa ja silitä tukinauhasta palat ta-

kakappaleet olkasaumojen np:lle; mittaa
tarvittava pituus kaavasta ja lisää sau-
manvarat.
Kokoaminen: Silitä ja kaksoistikkaa
taskunsuihin käänteet kaavamerkkien
mukaan. Silitä taskujen sv:t nurjalle,
neulaa ja ompele taskut etukappaleisiin
kaavamerkkien mukaan; tikkaus kulkee
lähellä reunaa.
Ompele olkasaumat. Ompele sivusau-
mat. Ompele kädentieresorit renkaiksi
ja taita ne kaksinkerroin np:t vastak-
kain. Neulaa ja ompele resorit käden-
teille; tikkaa saumanvarat kädentien
puolelle. Huolittele KE-saumanvarat.
Helma: Taita napituspalat kaksin ker-
roin op:t vastakkain ja ompele niiden
alakulmat. Käännä kulmat oikein päin

ja aputikkaa napituspalojen avoimet
reunat yhteen. Neulaa napituspalat
helmaresorin päihin op:t vastakkain,
käännä resori kaksin kerroin op:t vas-
takkain ja ompele resorin päät; napitus-
pala jää päiden väliin. Käännä resori
oikein päin, neulaa ja ompele se liivin
helmaan op:t vastakkain; kohdista napi-
tuspalan reuna etukappaleen napitus-
varan taitteeseen. Taita etukappaleiden
napitusvarat etukappaleelle op:t vastak-
kain ja ompele alakulmat. Tikkaa hel-
masauman saumavarat etu- ja takakap-
paleiden puolelle.
Pääntie: Taita pääntieresori kaksin
kerroin np:t vastakkain ja ompele sen
pitkät sivut pääntielle. Huomaa, että
etukulmassa ommel alkaa ja päättyy
saumanvaran etäisyydelle pääntiekul-

masta. Tee etukulmiin saumanvaran
syvyiset aukileikkaukset. Neulaa ja apu-
tikkaa resorin päät etukappaleiden
napitusvarojen yläreunaan op:t vastak-
kain. Käännä napitusvarat etukappaleen
puolelle op:t vastakkain ja ompele
pääntiekulmat siten, että resorin päät
jäävät niiden väliin. Käännä kulmat oi-
kein päin ja tikkaa pääntiesauma. Tikkaa
samalla napitusvarojen ulkoreunat etu-
kappaleisiin.
Napitus: Ompele liiviin napinlävet ja
napit. Ylin napinläpi ommellaan lähelle
pääntiekulmaa ja alimmat napituspalaan
kaavamerkkien mukaan. Loput napin-
lävet ommellaan näiden keskelle tasa-
välein.

28. Abbey Road     ruutupaita 92-98-104-110-116-122-128 cm Kuva s. 1, 12-13, 18-19, 64-65

TARVIKKEET
- 70-75-80-85-90-90-100 cm
  ruudullista puuvillakangasta (CO)
- 15…20 cm tukikangasta,
  Vlieseline H 180
- 14-15 nappia, ø 12 mm

KAAVALUETTELO kpl

  1 etukappale 2
  2 olkakaarroke 1
  3 takakappale 1
  4 hiha 2
  5 nappilista 2
  6 kaulus 2
  7 ranneke 4
  8 tasku 2
  9 taskunkansi 4
10 ulompi halkiokaitale* 2
11 sisempi halkiokaitale* 2

  KAAVA-ARKKI D musta
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Kokoaminen: Ompele etu- ja taka-
kappaleet olkakaarrokkeeseen op:t
vastakkain; tikkaa sv:t olkakaarrokkeen
puolelle. Ompele hihat kädenteille op:t
vastakkain; tikkaa saumanvarat käden-
teiden puolelle. Ompele hiha- ja sivu-
saumat. Siltä napituslistojen keskelle
taitteet. Neulaa ja ompele napituslistat
etukappaleisiin siten, että napituslistan
tukemattoman reunan op on etukap-
paleen np:lla. Käännä napituslistojen
tuetuista reunoista sv:t nurjalle, neulaa

ja ompele ne etureunaan läheltä reunaa
(ylä- ja alapää jäävät auki). Tikkaa sa-
malla myös napituslistan ulkoreuna
läheltä reunaa.
Kaulus: Silitä ulomman kauluksen ala-
reunasta sv:t nurjalle. Neulaa ja ompele
kauluskappaleet toisiinsa op:t vastak-
kain. Kavenna kaarevien kohtien sau-
manvarat ja silitä sv:t auki silitysraudan
kärjellä. Neulaa ja ompele sisemmän
kauluksen op pääntien np:lle. Neulaa
ja ompele ulomman kauluksen alareuna

pääntielle läheltä reunaa. Tikkaa samalla
kaulus ympäriinsä.
Rannekkeet: Neulaa rannekkeet toi-
siinsa pareittain op:t vastakkain ja om-
pele yhteen ulkoreunat ja päät. Kavenna
kaarevien kohtien saumanvarat ja silitä
saumanvarat auki. Neulaa ja ompele
rannekkeen sisemmän (tukemattoman)
reunan op hihansuun np:lle. Käännä
ulomman reunan saumanvarat nurjalle
ja tikkaa ranneke hihaan läheltä reunaa.
Tikkaa samalla ranneke ympäriinsä.

Viimeistely: Ompele helmaan kapea
päärme. Ompele napinlävet ja napit
kaulukseen ja rannekkeisiin kaavamerk-
kien mukaan. Ompele nappilistan ylin
napinläpi 4 cm etäisyydelle pääntie-
saumasta ja muut sen alapuolelle tasa-
välein 6-8 cm etäisyydelle toisistaan.
Ompele napit nappilistaan ja taskuihin.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet neuloksesta kaava-
luettelon mukaan; pääntielle ei tarvitse
lisätä saumanvaroja. Leikkaa resorista
4,5 cm leveää kaitaletta pääntien huo-
litteluun. Mikäli käytät pääntien huolit-
teluun tasosaumurin nauhanohjainta,
leikkaa kaitale siihen sopivan levyisenä.
Leikkaa kravatti- ja solmukappaleet
puuvillakankaasta 5 mm saumanvaroin.

PARTY SHIRT -KUVIO
Kohdista kuvio siten, että kravattisolmu
on 3 cm etäisyydellä pääntiereunasta
KE-merkin kohdalla. Paina mustat
kirjaimet etukappaleelle ja valkoiset
kirjaimet kravattikappaleeseen sivulla
47 olevan yleisohjeen mukaan.
Tee kravatin kaavanosista pahvikaaviot.
Ompele leikattujen kappaleiden sau-
manvarojen ulkoreunaan syötöslangat.
Silitä kappaleiden ulkoreunoista sv:t
nurjalle: aseta kaavain kappaleiden
np:lle ja kiristä saumanvarat syötöslan-
kojen avulla kaavaimen reunan yli np:lle.

Neulaa ja ompele kuviot etukappaleelle
läheltä reunaa suoraompeleella.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan saumurilla tai perusompelukoneen
huolittelevalla jousto-ompeleella. Hel-
ma ja hihansuukäänteet ommellaan
tasosaumurilla tai perusompeluko-
neen kaksoisneulalla. Lue kaitalehuolit-
telun yleisohje sivulta 46.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukinau-
hasta palat takakappaleet olkasaumojen
np:lle; mittaa tarvittava pituus kaavasta
ja lisää saumanvarat.
Kokoaminen: Ompele vasen olka-
sauma. Huolittele pääntie kaitaleella.
Ompele oikea olkasauma; tikkaa olka-
saumanvarat litteiksi kaitaleen osuu-
delta. Ompele hihansuihin käänteet
kaavamerkkien mukaan. Ompele hihat
kädenteille. Ompele hiha- ja sivusau-
mat. Ompele helmakäänne kaavamerk-
kien mukaan.

29. Let It Be     “juhlapaita” 86-92-98-104-110-116-122-128 cm Kuva s. 14, 19, 48-49

TARVIKKEET
- 45-45-45-50-50-55-55-60 cm
  singleneulosta (CO/EL),
  jousto/palautuvuus 30%
- 5 cm resorineulosta
- 20…30 cm tukinauhaa,
  Vlieseline® Formband
Party shirt -kuvioon:
- pala tummaa painettua
  puuvillakangasta kravattiin
- mustaa ja valkoista kankaan-
  painoväriä, Gutermann
Löydät muut printtiin tarvittavat
materiaalit s. 47 yleisohjeesta.

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 1
2 takakappale 1
3 hiha 2

 kravatti ja solmu

   KAAVA-ARKKI E sininen

30. Sgt Pepper’s    svetaritakki 98-104-110-116-122-128-134-140 cm Kuva s. 18-19

TARVIKKEET
-  75-80-85-90-95-95-110-115 cm
  mustaa ja 15 cm vaaleanharmaata
  joustavaa svetarineulosta
  (CO/EL), jousto/palautuvuus 30%
- 40...60 cm tukikangasta,
  Vlieseline H 180
- 5 cm kaksipuolista liimaharsoa,
  Vlieseline® Vliesofix
- 14 (koot: 98-116 cm) tai
  16 (koot: 122-140 cm) metalli-
  nappia, ø 16 mm
- kangasmerkki
- vaaleanharmaata tikkauslankaa,
  Epic n:o 80

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 2
2 etusivukappale 2
3 takakappale 1
4 takasivukappale 2
5 hiha 2
6 kaulus 1+1
7 ranneke 2+2
8 epoletti 2+2

 napitussomiste 3 tai 4

   KAAVA-ARKKI E musta

LEIKKAAMINEN
Leikkaa sisemmät kaulus-, ranneke- ja
epolettikappaleet vaaleanharmaasta ja
muut kappaleet mustasta neuloksesta
kaavaluettelon mukaan.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Tikkaukset om-
mellaan tikkauslangalla paininjalan etäi-
syydeltä ellei ohjeessa toisin mainita.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta pienoiskaavoissa tummennettui-

hin kaavanosiin; kauluksessa, rannek-
keissa ja epoleteissa vain ulompiin.
Epoletit: Neulaa epoletit toisiinsa
pareittain op:t vastakkain ja ompele
pitkät sivut ja kärkikulmat. Viistoa kul-
mat ja käännä epoletit oikein päin.
Silitä epoletit ja tikkaa ne ympäriinsä.
Ompele epolettien päihin valenapin-

lävet: suorakaiteen muotoiset tikkauk-
set suoraompeleella kaavamerkkien
mukaan. Neulaa ja aputikkaa epoletit
avoimista päistään hihojen pyöriöille;
kohdista epoletin keskimerkki hihan
keskimerkkiin ja neulaa epoletin mus-
tan puolen op hihan op:ta vasten.
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• kierrä kumilankaa ompelukoneen
  puolaan käsin, kumilankaa kevyesti
  venyttäen
• käytä ompeleena tavallista suora-
  ommelta (piston pituus 2,5…3,5)
  ja löysää hieman ylälangan kiristystä
• ompele tikkaukset vaatteen oikealta

  puolelta 8…10 mm etäisyydelle
  toisistaan
• venytä kangas sileäksi ommellessasi,
  niin saat ompeleet kulkemaan vaaka-
  suoraan
• päättele langanpäät lopuksi huolel-
  lisesti

• poimutelma ei rypisty heti ensim-
  mäisellä ompeleella ja lopullisen
  muotonsa se saa vasta, kun olet
  höyryttänyt kappaleen kevyesti
• kokeile poimuttamista tilkulle ennen
  varsinaisen työn aloittamista!

KUMILANKAPOIMUTUS

Kokoaminen: Neulaa etusivukappa-
leet etukappaleisiin op:t vastakkain ja
ompele leikkaussaumat; tikkaa sauman-
varat etukappaleiden puolelle. Neulaa
takasivukappaleet takakappaleeseen
op:t vastakkain ja ompele leikkaus-
saumat; tikkaa saumanvarat takakappa-
leen puolelle. Ompele merkki oikean-
puoleiseen hihaan kaavamerkkien mu-
kaan.  Ompele olkasaumat. Ompele
hihat kädenteille; tikkaa saumanvarat
kädentien puolelle. Ompele hiha- ja
sivusaumat. Huolittele etukappaleiden
alavarojen ulkoreunat ja helman sau-
manvarat.
Kaulus: Neulaa kauluskappaleet toi-
siinsa op:t vastakkain ja ompele yhteen
yläreunat ja KE-reunat. Viistoa kulmat
ja silitä sv:t auki. Käännä kaulus oikein
päin ja aputikkaa sen avoimet reunat
yhteen. Neulaa ja ompele kaulus pään-

tielle op:t vastakkain; kohdista kauluk-
sen etureunat KE-merkkeihin. Käännä
alavara etukappaleen puolelle op:t
vastakkain kaavamerkkien mukaan ja
ompele pääntiekulmat sekä helman
kulmat. Huolittele pääntien saumavarat.
Käännä etureunat oikeaan asentoonsa
ja silitä ne huolellisesti. Tikkaa etureunat
ja kaulus siten, että tikkaus alkaa hel-
masta, jatkuu etureunan yläkulmassa
pääntielle ja kauluksen ulkoreunaan
(ks. mallipiirros). Neulaa ja ompele
helmakäänne kaksoistikkauksella mus-
talla langalla. Kiinnitä epoletit olka-
saumoihin valenapinläpien kohdalta
muutamalla pistolla käsin ommellen
ja ompele napit epolettien päihin kiin-
nityskohdan päälle.
Rannekkeet: Neulaa rannekkeet toi-
siinsa op:t vastakkain ja ompele yhteen
alareunat ja päät. Viistoa kulmat ja silitä

sv:t auki. Käännä ranneke oikein päin
ja aputikkaa sen avoimet reunat yhteen.
Ompele rannekkeen päähän valena-
pinlävet: suorakaiteen muotoiset tik-
kaukset suoraompeleella kaavamerk-
kien mukaan. Neulaa rannekkeet ren-
kaiksi siten, että niiden päät ovat 2 cm
päällekkäin ja napinläpipuoli ulompana.
Kiinnitä päät toisiinsa ompelemalla
napit valenapinläpien kohdalle siten,
että ompelet ne paikalleen kaikkien
kerrosten läpi.
Käännä takki nurin päin ja pujota ran-
neke hihansuun sisään op:t vastakkain.
Neulaa ja ompele rannekkeet hihan-
suihin; rannekkeen napitettu reuna on
takahihan puolella 4 cm etäisyydellä
hihasaumasta.
Napitussomisteet: Jäljennä somiste-
palan kaava kaksipuolisen liimaharson
paperipuolelle. Silitä liimaharso vaalean-

harmaan neuloksen np:lle ja leikkaa
somisteet irti ääriviivoja pitkin. Valmista
kokoihin 98-116 cm kolme somistetta
ja kokoihin 122-140 cm neljä somis-
tetta. Poista liimaharsosta paperi ja
silitä somisteet vasemman etukappa-
leen op:lle kaavamerkkien mukaan.
Tikkaa somisteet paikoilleen läheltä
reunaa; somistepalan reunat jäävät
risareunaisiksi.
Ompele somistepaloihin kaavamerk-
kien mukaan suorakaiteen muotoiset
napinlävet suoraompeleella kuten
edellä. Leikkaa lähempänä reunaa ole-
vat napinlävet varovasti auki ja ompele
oikeaan etukappaleeseen vastaaville
kohdille napit. Ompele toiset napit
koristeeksi somistepaloihin valenapin-
läpien kohdalle.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa ulommat taskupussit puuvilla-
kankaasta ja muut kappaleet sametista
tai tweedistä kaavaluettelon mukaan.
Leikkaa lisäksi housukankaasta 3,5 x
35 cm kaitale vyölenkkejä varten.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Taskunsuut,
sivusaumat ja kaarrokesaumat tikataan
levein kaksoistikkauksin (ommelten
väli 10 mm) ja muut tavallisin kaksois-
tikkauksin (ommelten väli 7 mm) ellei
ohjeessa toisin mainita.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta vyötärökaitaleeseen.

Kolikkotasku: Ompele taskunsuuhun
päärme. Käännä taskun saumanvarat
nurjalle ja tikkaa tasku oikeanpuolei-
seen sisempään taskupussiin kaava-
merkkien mukaan.
Sivutaskut: Ompele ulompi tasku-
pussi etulahkeen taskunsuuhun op:t
vastakkain. Aputikkaa sv:t taskupussin
puolelle. Käännä taskupussi nurjalle ja
tikkaa taskunsuu. Neulaa sisempi tasku-
pussi ulompaan taskupussiin ja ompele
taskun pohja. Aputikkaa taskupussi
vyötärö- ja sivusaumoihin.
Kokoaminen: Päärmää takataskujen
suut. Neulaa ja tikkaa taskut takalah-
keisiin kaavamerkkien mukaan. Ompele
takalahkeiden kaarrokesaumat ja tikkaa
saumanvarat takalahkeiden puolelle.

Ompele lahkeiden sisäsaumat ja tikkaa
saumanvarat takalahkeiden puolelle.
Huolittele haarasauman saumanvarat.
Ompele haarasauma ja valmista veto-
ketjuhalkio s.47 olevan kuvitetun om-
peluohjeen mukaan. Ompele vetoket-
juhalkioon trenssit mallipiirroksen mu-
kaan.
Ompele lahkeiden sivusaumat ja reuna-
tikkaa saumanvarat takalahkeiden puo-
lelle vyötäröltä taskun alareunaan.
Neulaa ja ompele lahkeensuupäärmeet
kaavamerkkien mukaan.
Vyölenkit: Huolittele kaitaleen toinen
reuna, taita kaitale kolmin kerroin ja
ompele kaitaleen keskelle kaksoistik-
kaus. Leikkaa kaitale viiteen saman
mittaiseen palaan. Neulaa ja tikkaa

vyölenkkien toiset päät housujen vyö-
tärölle op:t vastakkain mallipiirroksen
mukaan.
Vyötärö: Taita vyötärökaitale kaksin
kerroin op:t vastakkain ja ompele
kulmat. Neulaa ja ompele vyötärökaita-
leen sisemmän reunan op housujen
vyötärön np:ta vasten. Käännä vyötärö-
kaitale oikein päin, taita ulomman reu-
nan saumanvarat sisään ja ompele
kaitaleen toinen reuna vyötärölle.
Tikkaa kaitale ympäriinsä läheltä reu-
naa. Ompele vyölenkkien toiset päät
vyötärökaitaleen yläreunaan.
Viimeistely: Ompele vyötärölle na-
pinläpi ja nappi kaavamerkkien mukaan.

31. Paperback Writer   slim fit sammarit ja tweedhousut  92-98-104-110-116-122-128-134-140 cm
       Kuva s. 12-13, 18-19, 48, 64-65

TARVIKKEET
- 65-70-75-80-80-85-90-100-
  110 cm joustavaa rypistettyä
  vakosamettia (PES/PA/EL),
  lev. 125 cm (malli A)
- 65-65-65-70-80-85-90-95-
  100 cm joustavaa pippuritweediä
  (WV/SE/ PA/PES/EL),
  lev. 145 cm (malli B)
- 20…25 cm puuvillakangasta
  taskupusseihin
- 4 cm tukikangasta,
  Vlieseline H 180
- vetoketju, pit. 7-8-8-9-9-10-10-11-
  11 cm
- metallinappi, ø 15 mm
- tikkauslankaa, Epic n:o 80

KAAVALUETTELO kpl

1 etulahje 2
2 takakaarroke 2
3 takalahje 2
4 sisempi taskupussi 2
5 ulompi taskupussi 2
6 kolikkotasku 1
7 takatasku 2
8 vyötärökaitale 1
9 vetoketjulista 1

  KAAVA-ARKKI E vihreä
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32. Goofy     nappifarkut 128-134-140-146-152-158-164-170 cm Kuva s. 10-11

LEIKKAAMINEN
Yhdistä lahkeiden kaavakappaleet 1+1A
ja 2+2A ennen leikkaamista. Leikkaa
ulommat taskupussit puuvillakankaasta
ja muut kappaleet denimistä kaava-
luettelon mukaan. Huomaa nappilistaa
ja alavaraa leikatessasi, että leikkaat
ne kankaan oikealta puolelta (O=oikea
etulahje ja V=vasen etulahje). Leikkaa
lisäksi denimistä 3,5 x 35 cm kaitale
vyölenkkejä varten.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Saumat tikataan
tikkauslangalla kaksoistikkauksin ellei
ohjeessa toisin mainita.
Valmistelut: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta vyötärökaitaleeseen. Neulaa ja
ompele takalahkeisiin muotolaskokset
kaavamerkkien mukaan siten, että las-
kosvarat kääntyvät lahkeiden oikealle
puolelle. Taita muotolaskosvaran toinen
reuna takalahkeeseen KT-sauman

suuntaan ja tikkaa se läheltä reunaa.
Etulahkeen koristelaskokset: Taita
etulahkeet laskosmerkkien kohdalta
np:t vastakkain ja tikkaa laskostaitteet
läheltä reunaa; ompele laskosten päihin
edestakaisompeleet.
Takataskut: Taita taskut vaakasuun-
taisten laskosmerkkien kohdalta np:t
vastakkain ja tikkaa laskostaitteet lä-
heltä reunaa, molempiin taskuihin kol-
me laskosta. Taita sitten taskukappale
vinojen laskostaitteiden kohdalta np:t
vastakkain ja tikkaa koristelaskokset
kuten edellä; molempiin taskuihin kaksi
koristelaskosta.
Huolittele taskujen saumanvarat ja si-
litä taskunsuuhun käänne kaavamerk-
kien mukaan; käännettä ei ommella.
Silitä taskun reunoista sv:t nurjalle,
neulaa ja tikkaa taskut takalahkeisiin
kaavamerkkien mukaan. Kiinnitä tasku-
jen kulmiin farkkuniitit.
Etutaskut ja etukaarroke: Neulaa
ja ompele ulompi taskupussi etutas-
kunsuuhun; aputikkaa saumanvarat

taskupussin puolelle. Käännä taskupussi
nurjalle ja tikkaa taskunsuu. Neulaa
etukaarroke+sisempi taskupussi etu-
lahkeen yläreunaan op:t vastakkain ja
ompele vaakasuuntainen leikkaussau-
ma taskunsuun kulmaan saakka. Neulaa
ja ompele taskupussien pohjat toisiinsa
op:t vastakkain. Käännä tasku ja etu-
kaarroke oikeaan asentoonsa ja tikkaa
leikkaussauma. Aputikkaa taskut sivu-
saumanvaroihin. Ompele taskunsuiden
molempiin päihin trenssit (=vahvike-
ommel kapealla tiheällä siksakilla). Kiin-
nitä leikkaussauman kulmakohtiin fark-
kuniitit.
Kokoaminen: Ompele lahkeiden sisä-
saumat ja tikkaa saumanvarat takalah-
keiden puolelle. Taita nappilista kaksin
kerroin np:t vastakkain ja huolittele
avoimet reunat ja alapää yhteen.Tikkaa
nappilistan taitereuna. Neulaa ja ompe-
le nappilista op:t vastakkain oikean
etulahkeen KE-saumaan. Huolittele
haarasaumojen saumanvarat ja tikkaa
nappilistan saumanvarat lahkeen puo-
lelle läheltä reunaa.

Huolittele alavaran kaareva ulkoreuna.
Neulaa ja ompele alavara vasemman
etulahkeen KE-saumaan op:t vastak-
kain; aputikkaa saumanvarat alavaran
puolelle. Neulaa ja ompele haarasauma
takavyötäröltä etuhalkion alareunaan.
Käännä alavara nurjalle ja tikkaa se
etulahkeeseen alavaran ulkoreunaa
pitkin. Läpitikkaa alavaran alareuna
nappilistaan. Ompele etuhalkion poh-
jaan trenssi leveällä kolmipistosiksakil-
la. Tikkaa haarasaumanvarat vasemman
lahkeen puolelle.
Ompele sivusaumat ja tikkaa sauman-
varat takalahkeiden puolelle läheltä
reunaa; tikkaus alkaa vyötäröltä ja päät-
tyy taskun alareunaan. Ompele vyö-
lenkit ja vyötärö kuten mallissa 31.
Viimeistely: Ompele vyötärökaita-
leen napinläpi ja etuhalkion alempi na-
pinläpi kaavamerkkien mukaan. Ompe-
le keskimmäinen napinläpi edellisten
puoleen väliin. Kiinnitä farkkunapit.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa pääntie- ja hihansuukaitaleet
resorista ja nappilistat puuvillakan-
kaasta. Leikkaa muut kappaleet paine-
tusta neuloksesta kaavaluettelon mu-
kaan.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan saumurilla ellei ohjeessa toisin
mainita. Tikkaukset ommellaan taso-
saumurin kaksineulaisella taso-ompe-
leella tai perusompelukoneen kaksois-
neulalla.
Kokoaminen: Taita hihansuuresorit

kaksin kerroin np:t vastakkain ja ompe-
le ne hihoihin op:t vastakkain. Tikkaa
saumanvarat hihojen puolelle. Ompele
hihat etu- ja takakappaleiden käden-
teille suoraompeleella ja huolittele
saumurilla; tikkaa saumanvarat hihojen
puolelle paininjalan etäisyydeltä.
Pääntie ja etuhalkio: Leikkaa ja silitä
tukikankaasta palat nappilistoihin pie-
noiskaavoissa tummennettuihin kohtiin.
Silitä nappilistojen keskelle taitteet.
Silitä etukappaleen np:lle halkion koh-
dalle pala tukikangasta. Ompele hal-
kioon kaavamerkkien mukaan apuom-
mel ja aukileikkaa halkio oheisen piir-

roksen mukaan; kulmissa aivan lähelle
ommelta.
Taita pääntieresori kaksin kerroin np:t
vastakkain, neulaa ja ompele se pään-
tielle op:t vastakkain suoraompeleella.
Huolittele saumanvarat ja tikkaa sau-
manvarat paininjalan etäisyydeltä pään-
tien puolelle.
Ompele nappilistojen yläreunoihin
kulmat op:t vastakkain. Käännä nappi-
listat oikein päin. Neulaa ja ompele
nappilistan tukematon reuna halkion
np:lle. Käännä nappilistan tuetusta reu-
nasta sv:t nurjalle ja tikkaa ne halkioon
läheltä reunaa: alareunan saumanvarat

jäävät avoimiksi. Ompele toinen puoli
vastaavasti. Neulaa nappilistat kohdak-
kain (vasen puoli ulommaksi) ja apu-
tikkaa niiden alareunat toisiinsa sau-
manvaroista.

Tikkaa halkion pohjaan jäävä kolmio
nappilistoihin ja huolittele saumanvarat
yhteen. Ompele halkioon napinlävet
ja napit kaavamerkkien mukaan.
Viimeistely: Ompele hiha- ja sivu-
saumat. Tikkaa saumanvarat litteiksi
hihansuissa n. 2 cm matkalta. Silitä ja
ompele helmaan käänne kaavamerk-
kien mukaan.

TARVIKKEET
- 100-105-115-120-125-130-135-
  145 cm joustavaa denimiä
  (CO/EL), lev. 135 cm
- 20 cm puuvillakangasta
  taskupusseihin
- 5 cm tukikangasta,
  Vlieseline H 180
- kuusi farkkuniittiä, ø 8 mm,
  Prym 403 101
- kolme farkkunappia, ø 14 mm,
  Prym 622 240
- kontrastiväristä tikkauslankaa,
  Epic n:o 80

KAAVALUETTELO kpl

1+1A etulahje 2
2+2A takalahje 2
3 etukaarroke + sisempi
   taskupussi 2
4 ulompi taskupussi 2
5 takatasku 2
6 nappilista (O) 1
7 alavara (V) 1
8 vyötärökaitale 1

  KAAVA-ARKKI D oranssi

33. Mickey     nappilista-T-paita 128-134-140-146-152-158-164-170 cm Kuva s. 10-11

TARVIKKEET
- 65-65-75-80-85-100-110-
  120 cm painettua puuvillajerseytä
  (CO/EL) tai interlockneulosta
  (CO), jousto/palautuvuus 30%
- 20 cm resoria (CO/EL)
- pala puuvillakangasta nappilistoihin
- pala tukikangasta, Vlieseline H 180
- kolme metallinappia, ø 14 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 1
2 takakappale 1
3 hiha 2
4 pääntiekaitale 1
5 hihansuukaitale 2
6 nappilista 2

 KAAVA-ARKKI F punainen
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ottobredesign.blogspot.com
TUTUSTU BLOGIIMME JA OSALLISTU KESKUSTELUUN

LEIKKAAMINEN
Leikkaa vyötärökaitale tummansini-
sestä ja lahkeensuut turkoosista reso-
rista ja muut kappaleet single- tai inter-

lockneuloksesta kaavaluettelon mu-
kaan. Leikkaa lisäksi turkoosista re-
sorista 3,5 x 12 cm kaitale sepalusta
varten.

TYÖOHJE
Ompele alushousut kuten malli 14.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa päällisen kappaleet svetarineu-
loksesta ja vuorin kappaleet raitaneu-
loksesta kaavaluettelon mukaan.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella. Koska vaate on
kokonaan vuoritettu saumanvaroja ei
tarvitse huolitella. Tikkaukset ommel-
laan paininjalan etäisyydelle, ellei oh-
jeessa toisin mainita.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta napituslistoihin ja taskunsuihin,
ks. pienoiskaavoihin tummennetut kaa-
vanosat. Leikkaa ja silitä tukinauhasta
palat päällisen ja vuorin takakappaleen
np:lle olkasaumanvaroihin; mittaa tar-
vittava pituus kaavoista ja lisää sauman-
varat. Leikkaa tukinauhasta palat myös
napituslistojen sisempien reunojen
saumanvaroihin.

Taskut: Silitä taskunsuihin käänteet
ja ompele ne taso-ompeleella (taso-
saumurin peitetikkiommel tai perus-
ompelukoneen hunajakenno-ommel).
Käännä taskujen yläreunasta, sivusta
ja pohjasta saumanvarat nurjalle, neulaa
ja ompele taskun päällisen etukappa-
leelle läheltä reunaa. Aputikkaa taskun
etureuna etukappaleen etureunan
saumanvaroihin.
Huppu: Ompele päällihupun sivukap-
paleet keskikappaleeseen op:t vastak-
kain ja tikkaa saumanvarat keskikappa-
leen puolelle. Ompele vuorihupun kap-
paleet samoin, mutta ilman tikkauksia.
 Taita hupun reunakaitale kaksin kerroin
np:t vastakkain ja ompele se kevyesti
venyttäen op:t vastakkain päällihupun
etureunaan; Neulaa huput sisäkkäin
op:t vastakkain ja ompele ne yhteen
etureunoista. Käännä huppu oikeaan
asentoonsa ja tikkaa etureuna. Aputik-
kaa samalla huppujen alareunat yhteen.

Kokoaminen: Ompele olkasaumat
ja sivusaumat päällisestä ja vuorista.
Ompele kädentiekaitaleet renkaiksi.
Käännä kädentiekaitaleet np:t vastak-
kain ja ompele ne päällisen kädenteille
op:t vastakkain. Käännä helmakaitale
np:t vastakkain ja ompele se päällisen
helmaan op:t vastakkain. Aputikkaa
huppu päällisen pääntielle op:t vastak-
kain; kohdista hupun kulma saumanva-
ran etäisyydelle KE-reunasta.
Neulaa ja ompele vuorin vasen käden-
tie päällisen kädentielle op:t vastakkain;
kädentiekaitale jää väliin. Pujota vuori
kädentien kautta nurjalle ja ompele
oikea kädentie samoin; aloita toisen
kädentien ompelu olalta ja ompele
ensin etukappaleen ja sitten takakappa-
leen puolelle. Neulaa ja ompele vuorin
pääntie päällisen pääntielle op:t vastak-
kain; huppu jää väliin. Aloita ompelu
KT-merkin kohdalta ja ompele siitä
vuoroin etukappaleiden puolelle. Neu-

laa ja ompele vuorin helma päällisen
helmaan op:t vastakkain; helmakaitale
jää väliin. Käännä liivi oikein päin ja
tikkaa kädentiet sekä helmasauma.
Aputikkaa etukappaleiden KE-sauman-
varat yhteen. Neulaa ja ompele napitus-
listan sisempi reuna op:t vastakkain
KE-reunaan vuorin puolelle. Käännä
napituslista op:t vastakkain ja ompele
ylä- ja alakulmat. Käännä napituslista
oikeaan asentoonsa. Taita napituslistan
ulomman reunan saumanvarat np:lle,
neula ja tikkaa se etukappaleeseen
läheltä reunaa. Tikkaa samalla napitus-
listan ylä- ja alapäät sekä ulkoreuna.
Ompele toinen napituslista vastaavasti.
Viimeistely: Tikkaa koristenauha mo-
lemmista päistään helmakaitaleeseen
mallipiirroksen mukaan. Ompele napi-
tuslistoihin KE-viivan kohdalle napin-
lävet ja napit; ylin ja alin napinläpi kaava-
merkkien mukaan ja loput niiden kes-
kelle tasavälein.

34. Donald     svetariliivi 128-134-140-146-152-158-164-170 cm Kuva s. 10-11

TARVIKKEET
- 85-85-85-90-95-95-115-120 cm
  joustavaa svetarineulosta (CO/
  EL), jousto/palautuvuus 30%
- 50-55-55-60-60-65-65-75 cm
  raidallista puuvillajerseytä (CO/
  EL), jousto/palautuvuus 30%
- 15 cm tukikangasta,
  Vlieseline H 180
- 220...270 cm tukinauhaa,
  Vlieseline® Formband
- 5-6 nappia, ø 22 mm
- pieni pala koristenauhaa

KAAVALUETTELO kpl

Päällinen Vuori
1 etukappale 2 2
2 takakappale 1 1
3 hupun sivukappale 2 2
4 hupun keskikappale 1 1
5 tasku 2 -
6 napituslista 2 -
7 kädentiekaitale 2 -
8 helmakaitale 1 -
9 hupun reunakaitale 1 -

   KAAVA-ARKKI F sininen

35. Game Over     pitkät alushousut 128-134-140-146-152-158-164-170 cm Kuva s. 6-7

TARVIKKEET
- 70-75-80-85-90-90-95-100 cm
  puuvillajerseytä (CO/EL) tai
  interlockneulosta (CO),
  jousto/palautuvuus 30%
- 10 cm tummansinistä ja
   20 cm turkoosia resoria (CO/EL)
- 55…70 cm kuminauhaa,
  lev. 30 mm

KAAVALUETTELO kpl

1 lahjekappale 2
2 ulompi sepalus 1
3 sisempi sepalus 1
4 takakiila 1
5 vyötäröresori 1
6 lahkeensuuresori 2

   KAAVA-ARKKI F musta
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LEIKKAAMINEN
Päällinen: Leikkaa taskupussit pop-
liinista ja muut kappaleet villakankaasta
kaavaluettelon mukaan. Huomaa, että
valmiissa vaatteessa oikeanpuoleinen
halkioreuna on päällimmäisenä. Siksi
vasemman ja oikean takakappaleen
halkiokulmat leikataan eri muotoisina
(ks. kaavamerkinnät).
Leikkaa lisäksi popliinista 3 x 12 cm
kaitale ripustuslenkkiä varten.
Vuori: Jäljennä vuorin etu- ja takakap-
paleen kaavat päällisen kaavasta pie-
noiskaavoissa olevien merkintöjen mu-
kaan. Vuorin etu- ja takahelma sekä
hihansuut leikataan kaavan taiteviivaa
pitkin. Leikkaa vuorin kappaleet vuori-
satiinista kaavaluettelon mukaan; aseta
kaavat kankaan oikealle puolelle.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet:  Saumat ommel-
laan suoraompeleella. Koska takki on
kokonaan vuoritettu saumanvaroja ei
tarvitse huolitella. Tikkaukset ommel-
laan paininjalan etäisyydelle ellei oh-

jeessa toisin mainita.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta päällisen np:lle pienoiskaavoissa
tummennettuihin kaavanosiin: käytä
etukappaleisiin, kaarrokkeeseen, hihoi-
hin ja helmakäänteisiin Vlieseline
G 785  ja muihin kappaleisiin Vlieseline
H 180. Tue kaulurikappaleista vain
ulompi.
Kaitaletaskut: Valmista päällisen etu-
kappaleelle taskut s. 46 kuvitetun om-
peluohjeen mukaan.
Kaulus: Neulaa ala- ja päällikaulus toi-
siinsa op:t vastakkain ja ompele yhteen
päät ja ulkoreuna. Viistoa kulmat, silitä
saumanvarat auki varovasti silitysrau-
dan kärjellä ja käännä kaulus oikein
päin. Tikkaa kauluksen ulkoreuna ja
aputikkaa kauluksen avoimet reunat
yhteen. Neulaa tuettu kauluri + päälli-
kaulus ja tukematon kauluri + alakaulus
op:t vastakkain ja ompele kaulus kaulu-
rikappaleiden väliin. Viistoa kulmat ja
käännä kauluri oikein päin. Tikkaa kau-
lurin etukulmat ja kiinnitysreuna ja
aputikkaa avoimet reunat yhteen.
Päällisen kokoaminen: Neulaa taka-
kappaleet toisiinsa op:t vastakkain ja
ompele KT-saumaa halkion pohjaan
saakka; tikkaa saumanvarat oikean taka-
kappaleen puolelle. Neulaa ja ompele
olkakaarroke takakappaleisiin op:t vas-
takkain; tikkaa saumanvarat olkakaar-
rokkeen puolelle. Neulaa etu- ja taka-
kappaleet toisiinsa op:t vastakkain,
ompele olkasaumat; tikkaa saumanva-
rat olkakaarrokkeen puolelle. Ompele
sivusaumat; silitä saumanvarat auki. Si-
litä helmaan taite kaavamerkkien mu-
kaan.
Neulaa ja ompele oikeanpuoleisen ta-
kakappaleen halkioreunan ja helman
kulman saumanvarat toisiinsa; viistoa
kulman saumanvarat ja silitä sauman-
varat auki.
Neulaa ala- ja päällihihat toisiinsa op:t
vastakkain ja ompele hihojen takasau-
mat; tikkaa saumanvarat päällihihan
puolelle. Ompele hihojen etusaumat

ja silitä sv:t auki. Ompele hihojen pyö-
riöille syötöslangat ja syötä saumanva-
roja kevyesti. Höyrytä pyöriöille hie-
man muotoa. Silitä hihansuihin taitteet
kaavamerkkien mukaan. Neulaa ja om-
pele hihat kädenteille. Leikkaa ja ompe-
le vanusta suikaleet kuulavanuiksi kä-
dentiesaumanvaroihin hihan puolelle
pyöriön syötösmerkkien väliin. Neulaa
ja ompele kaulus pääntielle alakauluk-
sen op pääntien op:ta vasten; kohdista
kauluksen kulmat KE-merkkeihin.
Vuorin kokoaminen: Neulaa taka-
kappaleet toisiinsa op:t vastakkain ja
ompele KT-saumaa halkion pohjaan
saakka. Neulaa ja ompele olkakaarroke
takakappaleisiin op:t vastakkain. Neulaa
ja ompele alavarat vuorin etukappa-
leisiin op:t vastakkain; aputikkaa sau-
manvarat alavaran puolelle läheltä reu-
naa. Neulaa etu- ja takakappaleet toi-
siinsa ja ompele olkasaumat ja sivusau-
mat; jätä toiseen sivusaumaan 20 cm
kääntöaukko.
Ompele hihojen etu- ja takasaumat ja
silitä sv:t auki. Ompele hihojen pyö-
riöille syötöslangat ja syötä sauman-
varoja hieman. Neulaa ja ompele hihat
kädenteille.
Ripustuslenkki: Taita kaitale kaksin
kerroin, käännä saumanvarat kaitaleen
sisään ja tikkaa reunat. Aputikkaa ri-
pustuslenkki vuorin takakappaleen
pääntielle.
Välisilitys: Silitä päällinen ja vuori
huolellisesti ennen työn jatkamista.
Käännä sekä päällinen että vuori nurin
päin.
Yhdistäminen: Neulaa ja ompele
vuorin helma päällisen helmaan; kohdis-
ta alavarojen alakulmat päällisen ala-
kulmiin ja neulaa alavaran alareuna
päällisen helmakäänteeseen viistosti
siten, että vuorikankaan osuudella pääl-
lisen ja vuorin helmat ovat kohdakkain.
Neulaa ja ompele vuorin oikeanpuo-
leinen halkioreuna päällisen oikean-
puoleiseen halkionreunaan op:t vastak-
kain (jätä halkion pohja vielä ompe-

lematta). Neulaa ja ompele vasemman-
puoleisessa halkioreunassa vuori ja
päällinen toisiinsa op:t vastakkain; huo-
maa, että vuoriin taitetaan helmasau-
man kohdalle pieni laskos. Silitä vasem-
manpuoleisen halkioreunan sauman-
varat auki ja tikkaa halkioreuna läheltä
reunaa. Te vuorin halkiopohjan kulmaan
saumanvaran syvyinen aukileikkaus.
Ompele vuorin halkiopohja päällisen
halkiopohjaan käsin. Neulaa ja läpitikkaa
halkion pohjaan viisto tikkaus takin
op:lta.
Käännä päällinen ja vuori nurin päin
siten, että hihat roikkuvat erillään.
Neulaa päällinen ja vuori toisiinsa op:t
vastakkain ja ompele yhteen etureunat
ja pääntie (kaulus jää väliin). Viistoa
kulmien sv:t ja tee aukileikkauksia
pääntien saumanvarojen kaareviin koh-
tiin. Neulaa ja ompele hihansuut toi-
siinsa op:t vastakkain; huomaa, että
hihoja ei pujoteta sisäkkäin, vaan vain
hihansuut ommellaan yhteen.
Kiinnitä olkatoppaukset vuorin olka-
ja kädentiesaumanvaroihin. Neulaa
helma- ja hihansuukäänteet oikeaan
asentonsa ja ompele ne käsin aitapis-
toin. Kiinnitä päällinen ja vuori toisiinsa
kädentien saumanvaroista sivusaumo-
jen kohdalta pitkillä lankasalvoilla.
Käännä takki varovasti kääntöaukon
kautta oikein päin. Silitä etureunat.
Tikkaa etureunat ja pääntiesaumoja
olkasaumaan saakka.
Viimeistely: Ompele vasempaan etu-
kappaleeseen napinlävet kaavamerk-
kien mukaan. Ompele napit sekä oi-
keaan että vasempaan etukappaleeseen
kaavamerkkien mukaan; varo ompele-
masta nappia taskupussin läpi. Ompele
vasemman etukappaleen ylimmän na-
pin kohdalle vuorin puolelle painonappi
ja sen vastakappale oikean etukappa-
leen päällipuolelle. Sulje kääntöaukko.

TARVIKKEET
- 125-135-150-150-155-165-170-
  175 cm kevyesti huovutettua
  villakangasta  (WV/WS/PA)
- 100-105-105-115-120-125-130-
  130 cm satiinivuorikangasta (PES)
- 20 cm popliinia taskupusseihin
  (CO)
- 70…85 cm tukikangasta,
  Vlieseline H 180 (kuitutukikangas)
-110…130 cm tukikangasta,
  Vlieseline G 785 (neulospohjainen
  tukikangas)
- 6 metallista kantanappia,
  ø 22-24 mm
- ommeltava painonappi, ø 12 mm
- pienet olkatoppaukset
- 2 cm suikale levyvanua tai
  villavatiinia kuulavanuksi
- tikkauslankaa, Epic n:o 80

36. Charlie Brown     kaksirivinen villakangastakki 128-134-140-146-152-158-164-170 cm  Kuva s. 64-65

Päällinen Vuori Popliini

KAAVALUETTELO kpl

Päällinen Vuori
  1 etukappale 2  2
  2 olkakaarroke 1 1
  3 takakappale 1+1 1+1
  4 alavara 2 -
  5 päällihiha 2  2
  6 alahiha 2  2
  7 päällikaulus 1 -
  8 alakaulus 1 -
  9 kauluri 2 -
10 taskunsuukaitale 2 -
11 sisempi taskupussi 2
12 ulompi taskupussi 2

 KAAVA-ARKKI E punainen
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LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet velourista kaava-
luettelon mukaan.
Leikkaa viskoosijerseystä: 3 x 108-
110-112-114-116-118-120-122 cm
kaitale pääntiefrillaa ja 3 x 36 cm kaitale
somistefrillaa varten.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
saumurilla tai siksakilla. Helma- ja hihan-
suukäänteet sekä pääntie ommellaan
tasosaumurilla tai kaksoisneulalla. Lue
kumilankapoimutuksen yleisohje si-
vulta 40.

Frillat: Huolittele molempien frilla-
kaitaleiden ulkoreunat saumurin rulla-
päärmeellä siten, että valmis kaitale
on 2 cm levyinen. Jos käytät huolitte-
luun tiheää siksak-ommelta, kavenna
kaitaleet ennen huolittelua. Ompele
somistefrillan keskelle kaksi poimulan-
kaa ja poimuta kaitale 20 cm mittaisek-
si. Neulaa ja ompele se etukappaleen
op:lle KE-merkin molemmin puolin
mallipiirroksen mukaan; ommel kulkee
poimulankojen keskellä. Poista lopuksi
poimulangat.
Merkitse pääntiefrillaan 1/4-kohdat ja
ompele siihen poimulangat kuten edel-
lä. Ompele olkasaumat. Huolittele
pääntien saumanvarat. Neulaa ja ompe-

le pääntielle 1 cm käänne. Merkitse
pääntielle 1/4-kohdat. Poimuta frilla
pääntielle sopivaksi ja ompele se ren-
kaaksi. Neulaa ja ompele frilla pääntien
op:lle siten, että sen reuna kohdistuu
pääntien ulkoreunaan. Poista lopuksi
poimulangat.
Hihat: Ompele hihoihin kumilankapoi-
mutukset kaavamerkkien mukaan; kaa-
vassa on merkki ylemmän poimutuk-
sen kohdalla. Alempi ommellaan 1 cm
etäisyydelle siitä. Kokeile poimututusta
ennen aloittamista tilkulle. Löysää tar-
vittaessa alalangan kiristystä puolako-
telosta. Ompele hihat kädenteille.
Helmakappaleet: Leikkaa joustonau-
hasta kaksi palaa helmakappaleiden

poimuttamiseen. Mittaa tarvittava pi-
tuus etu- ja takakappaleiden kaavasta
vyötärösaumasta ja lisää saumanvarat.
Merkitse sekä joustonauhaan että mo-
lempien helmakappaleiden yläreunaan
1/4-kohdat. Ompele joustonauhat hel-
makappaleiden op:lle saumanvaran
osuudelle molemmista reunoistaan;
kohdista 1/4-merkit ja venytä jousto-
nauhaa ommellessasi. Neulaa helma-
kappaleet etu- ja takakappaleisiin op:t
vastakkain ja ompele vyötärösaumat;
joustonauha jää saumanvarojen väliin.
Ompele hiha- ja sivusaumat. Neulaa
ja ompele hihansuihin ja helmaan kään-
teet.

37. Peppermint Patty     velourmekko 128-134-140-146-152-158-164-170 cm  Kuva s. 62

TARVIKKEET
- 130-140-150-155-200-205-210-
  220 cm velourneulosta eli
  trikoosamettia (CO/PES)
- 5 cm viskoosijerseytä (CV/EL)
- 85…105 cm läpinäkyvää
  joustonauhaa, lev. 8 mm,
  Framilon®
- alalangaksi puolattavaa kumilankaa

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 1
2 takakappale 1
3 hiha 2
4 helmakappale 2

  KAAVA-ARKKI F oranssi

LEIKKAAMINEN
Päällinen: Leikkaa päällisen kappaleet
villakankaasta kaavaluettelon mukaan.
Leikkaa alakaulus hieman päällikaulusta
niukemmin saumanvaroin.
Vuori: Yhdistä etu- ja etusivukappaleet
sekä taka- ja takasivukappaleet yhtenäi-
siksi kaavoiksi. Leikkaa etu- ja takahel-
makappaleet 5 cm ja hihat 7 cm päälli-
sen kaavoja lyhempinä: ks. pienoiskaa-
vat.  Taita vuorin helmaosasta sivusau-
moista taskunsuiden osuudet pois.
Leikkaa kappaleet vuorisatiinista kaava-
luettelon mukaan. Leikkaa lisäksi 3 x
12 cm kaitale ripustuslenkkiä varten.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet:  Saumat ommel-
laan suoraompeleella. Koska takki on
kokonaan vuoritettu saumanvaroja ei
tarvitse huolitella. Tikkaukset ommel-
laan paininjalan etäisyydelle ellei ohjees-
sa toisin mainita.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikan-
gasta päällisen np:lle pienoiskaavoissa
tummennettuihin kaavanosiin: käytä
etu- ja takakappaleisiin, hihoihin ja hel-
makaitaleisiin Vlieseline G 785  ja mui-
hin kappaleisiin Vlieseline H 180. Tue
kauluksista vain ulompi.
Kaulus: Neulaa kaulukset toisiinsa

op:t vastakkain ja ompele yhteen päät
ja ulkoreuna. Viistoa kulmat, silitä sau-
manvarat auki varovasti silitysraudan
kärjellä ja käännä kaulus oikein päin.
Tikkaa kauluksen ulkoreuna ja aputik-
kaa kauluksen avoimet reunat yhteen.
Päällisen kokoaminen: Neulaa ja
ompele etusivukappaleet etukappalei-
siin op:t vastakkain; tikkaa saumanvarat
etukappaleiden puolelle. Ompele ja
tikkaa takasivukappaleet takakappalee-
seen vastaavasti. Ompele olkasaumat
ja sivusaumat; silitä saumanvarat auki.
Leikkaa kuminauha kahteen saman
mittaiseen palaan. Neulaa ja ompele

kuminauhat hihansuun np:lle kaavamer-
kin kohdalle molemmista reunoistaan;
venytä kuminauhaa ommellessasi. Om-
pele hihojen sisäsaumat. Ompele hi-
hojen pyöriöille syötöslangat ja syötä
saumanvaroja kevyesti. Höyrytä pyöri-
öille hieman muotoa. Neulaa ja ompele
hihat kädenteille. Leikkaa ja ompele
vanusta suikaleet kuulavanuiksi käden-
tiesaumanvaroihin hihan puolelle pyö-
riön syötösmerkkien väliin.
Neulaa ja aputikkaa helmakappaleiden
vyötärösaumaan vastalaskokset kaava-
merkkien mukaan. Ompele taskupussit
op:t vastakkain sivusaumoihin.   >>>

38. Violet Grey     villakangastakki 128-134-140-146-152-158-164-170 cm  Kuva s. 62-63

TARVIKKEET
- 160-165-175-185-195-210-215-
  225 cm kevyesti huovutettua
  villakangasta (WV/PES)
- 120-135-140-145-160-165-170-
  180 cm satiinivuorikangasta (PES)
- 65…90 cm tukikangasta,
  Vlieseline H 180 (kuitutukikangas)
- 45…55 cm tukikangasta,
  Vlieseline G 785 (neulospohjainen
  tukikangas)
- 4 muovista kantanappia, ø 26 mm
- pienet olkatoppaukset
- 2 cm suikale levyvanua tai
  villavatiinia kuulavanuksi
- 55-57-59-61-63-65-67-69 cm
  kuminauhaa, lev. 10 mm
- tikkauslankaa, Epic n:o 80

KAAVALUETTELO kpl

Päällinen
  1 etukappale 2
  2 etusivukappale 2
  3 takakappale 1
  4 takasivukappale 2
  5 etuhelma 2
  6 takahelma 1
  7 hiha 2
  8 kaulus 1+1
  9 etuhelmakaitale 2
10 takahelmakaitale 1
11 napituslista 2
Vuori
  1+2 etukappale 2
  3+4 takakappale 1
  5  etuhelma 2
  6  takahelma 1
  7  hiha 2
12 taskupussi 2+2

   KAAVA-ARKKI F vihreä
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LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet 1-4 doubleface-
kankaasta kaavaluettelon mukaan. Kaa-
vat on suunniteltu siten, että voit lisätä
leikatessasi kaikkien doubleface-kappa-
leiden reunoihin 8 mm saumanvarat.
Leikkaa vihreästä villakankaasta lehti-
somisteet taskuihin ilman saumanva-
roja. Leikkaa puuvillakankaasta 36 mm
leveää kaitaletta reunahuolitteluja
varten. Yhdistä kaitaleet toisiinsa, jotta
saat riittävän pitkiä vinokaitaleita. Katso
kuvitettu ohje vinokaitaleen leikkaa-
miseen ja yhdistämiseen sivulta 29.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommel-
laan suoraompeleella ja huolitellaan
vinokaitaleella siten, että takki on mo-
lemmin puolin käyttökelpoinen. Sivu-
saumat, olkasaumat ja pääntiesaumat
ommellaan siten, että saumanvarat
jäävät takin ulkoilukangaspuolelle.
Taskut: Ompele lehtisomisteiden reu-
noihin koristetikkaukset vihreällä lan-
galla. Aputikkaa somisteet taskuihin
kaavamerkkien mukaan. Huolittele
taskujen reunat vinokaitaleella
(kuva 1). Neulaa ja ompele taskut etu-
kappaleille läheltä reunaa kaavamerk-
kien mukaan.

Kokoaminen: Ompele olkasaumat.
Huolittele olkasaumat vinokaitaleella
litteiksi (kuva 2).
Ompele kaulus pääntielle ja huolittele
saumanvarat vinokaitaleella litteiksi
kauluksen puolelle (kuva 2).
Ompele hiha- ja sivusaumat ja huolit-
tele saumanvarat vinokaitaleella (kuva
1); tee ennen huolittelemista sauman-
varojen kaareviin kohtiin pieniä auki-
leikkauksia. Aputikkaa vinokaitaleella
huolitellut saumanvarat hihansuissa ja
helmassa sivusaumojen kohdalla taka-
kappaleiden puolelle. Huolittele etu-
reunat, kauluksen ulkoreunat ja helma
sekä hihansuut vinokaitaleella (kuva
1); venytä vinonauhaa kevyesti, kun
ompelet kaarevia kohtia.
Painonapit: Leikkaa puuvillakankaasta
kaksi 20 x 10 cm palaa ja liimaa ne
toisiinsa np:t vastakkain kaksipuolisen
liimaharson avulla. Leikkaa palasta 12-
14 kiekkoa, joiden läpimitta on 15 mm.
Kiinnitä kiekot somisteeksi ja tueksi
kunkin painonapin kohdalle takin ulkoi-
lukangaspuolelle. Kiinnitä painonapit
kaulukseen kaavamerkkien mukaan.
Kiinnitä etukappaleen ylin painonappi
6 cm etäisyydelle pääntiesaumasta KE-
merkin kohdalle ja alin 10-15 cm etäi-
syydelle helmasta ja loput niiden kes-
kelle tasavälein.

Ompele sivusaumoja vyötäröltä tas-
kunsuun yläreunaan ja taskunsuun ala-
reunasta helmaan kaavamerkkien mu-
kaan. Silitä saumanvarat auki; tee tas-
kunsuun kohdalle saumanvaran syvyi-
set aukileikkaukset, että saat taskupus-
sit kääntymään etuhelmakappaleiden
puolelle. Ompele taskupussien ulko-
reunat yhteen. Ompele taskunsuiden
kohdalle op:lle pienet poikittaiset tik-
kaukset.
Neulaa ja ompele helmaosa yläosaan
op:t vastakkain. Tikkaa saumanvarat
yläosien puolelle. Ompele etu- ja taka-
helmakappaleiden alareunaan poimu-
langat ja poimuta ne etu- ja takahelma-
kaitaleisiin sopiviksi.
Neulaa ja ompele napituslistojen tuetut
reunat etukappaleiden etureunoihin
op:t vastakkain; tikkaa saumanvarat
napituslistojen puolelle. Silitä napitus-
listoihin taite kaavamerkkien mukaan.

Neulaa ja ompele kaulus pääntielle
alakauluksen op pääntien op:ta vasten;
kohdista kauluksen kulmat napituslistan
KE-merkkeihin.
Vuorin kokoaminen: Ompele etu-
ja takakappaleiden olkasaumat ja sivu-
saumat; silitä saumanvarat auki. Ompele
hihojen sisäsaumat. Ompele hihojen
pyöriöille syötöslangat ja syötä sau-
manvaroja kevyesti.  Neulaa ja ompele
hihat kädenteille.
Neulaa ja aputikkaa helmakappaleiden
vyötärösaumaan vastalaskokset kaava-
merkkien mukaan. Ompele helmakap-
paleiden alareunaan poimulangat ja
poimuta ne vastaaviin etu- ja takahel-
makaitaleisiin sopiviksi. Ompele helma-
kaitaleet vuorien etu- ja takakappa-
leisiin op:t vastakkain. Ompele helma-
osien sivusaumat ja silitä saumanvarat
auki; jätä toiseen sivuun 20 cm kääntö-
aukko. Neulaa ja ompele helmaosa ylä-

osaan op:t vastakkain.
Ripustuslenkki: Taita kaitale kaksin
kerroin, käännä saumanvarat kaitaleen
sisään ja tikkaa reunat. Aputikkaa ripus-
tuslenkki vuorin takakappaleen pään-
tielle.
Päällisen ja vuorin yhdistäminen:
Silitä päällinen ja vuori huolellisesti
ennen työn jatkamista. Neulaa ja om-
pele napituslistojen sisemmät reunat
vuorin etureunoihin op:t vastakkain;
tikkaa saumanvarat vuorin puolelle.
Käännä päällinen ja vuori nurin päin
siten, että hihat roikkuvat takin np:lla.
Neulaa ja ompele päällisen ja vuorin
pääntie toisiinsa op:t vastakkain siten,
että kaulus jää väliin. Viistoa kulmien
sv:t ja tee aukileikkauksia pääntien
saumanvarojen kaareviin kohtiin. Neu-
laa ja ompele hihansuut toisiinsa op:t
vastakkain; huomaa, että hihoja ei pu-
joteta sisäkkäin, vaan vain hihansuut

ommellaan yhteen. Neulaa ja ompele
helmakaitaleiden alareunat päällisen
helmaan op:t vastakkain. Kiinnitä olka-
toppaukset vuorin olka- ja kädentie-
saumanvaroihin. Kiinnitä päällinen ja
vuori toisiinsa kädentien saumanvarois-
ta sivusaumojen kohdalta pitkillä lan-
kasalvoilla.
Käännä takki kääntöaukon kautta varo-
vasti oikein päin. Aputikkaa helman
saumanvarat kääntöaukon kautta hel-
makaitaleiden puolelle. Kiinnitä helma-
kaitaleiden yläreunat sivusaumojen
kohdalta päällisen saumanvaroihin
muutamalla pistolla käsin ommellen.
Sulje kääntöaukko. Tikkaa etureunat
ja pääntiesaumoja olkasaumaan saakka.
Viimeistely: Ompele oikean etukap-
paleen napituslistaan napinlävet kaava-
merkkien mukaan. Ompele napit va-
sempaan etukappaleeseen kaavamerk-
kien mukaan.

39. Marcie     velourhuivi  48-50-52-54 cm  (päänympärys) Kuva s. 60-61

TARVIKKEET
- 40-40-45-45 cm velourneulosta
  eli trikoosamettia (CO/PES) KAAVALUETTELO kpl

5 huivikappale 2

 KAAVA-ARKKI A punainen

LEIKKAAMINEN
Leikkaa huivikappaleet velourista.

TYÖOHJE
Neulaa huivikappaleet toisiinsa op:t
vastakkain ja ompele lakisauma saumu-
rilla. Silitä huivin reunoista 15 mm
saumanvarat nurjalle ja ompele ne
tasosaumurilla tai perusompelukoneen
kaksoisneulalla.

40. Frieda     kääntötakki  86-92-98-104-110-116-122 cm  Kuva s. 60-61

TARVIKKEET
- 65-70-80-95-100-105-110 cm
  neulahuovutettua doubleface-
  kangasta, jossa toisena puolena
  on kevyt ulkoilukangas (PES) ja
  toisena puolena ruudullinen
  huovutettu villaneulos (WV),
  lev. 140 cm
- pala vihreää huovutettua villa-
  kangasta somisteisiin
- 35-35-40-40-45-45-50 cm
  puuvillakangasta vinokaitaleisiin
- 6-7 rengaspainonappia, ø 10 mm,
  Prym Jersey (molemmin puolin
  saman näköisiä)
- pala kaksipuolista liimaharsoa,
  Vlieseline® Vliesofix

KAAVALUETTELO kpl

1 etukappale 2
2 takakappale 1
3 kaulus 1
4 tasku 2

 lehtisomiste 4

KAAVA-ARKKI A punainen
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KAITALETASKU
Malli 36

1. Taita taskusuukaitale kaksinkerroin op:t 
vastakkain ja ompele päät. Käännä kaitale 
oikein päin ja tikkaa reunat paininjalan 
etäisyydeltä. Ompele kaitaleen avoin reuna 
taskunsuuhun kaavamerkkien mukaan.
2. Neulaa ulompi taskupussi kaitaleen päälle 
op:t vastakkain ja ompele edellistä ommelta 
pitkin.
3. Neulaa ja ompele sisempi taskupussi 
taskunsuuhun. Huom. Ommel on hieman 
kaitaleen valmista pituutta lyhyempi.
4. Leikkaa taskunsuu auki np:lta, kulmissa 
ompeleisiin saakka.
5. Käännä taskupussit nurjalle.
6. Tikkaa aukileikkauksessa muodostuneet 
kolmiot taskupussiin.
7. Ompele taskupussit toisiinsa.
8. Päällitikkaa taskunsuukaitaleen  
päät paikalleen.

Mittaa huoliteltavan reunan pituus 
= X cm) kaavasta.  

Määrittele kaitaleen pituus:  
Kaitale T-paitaneuloksesta  
(jousto/palautuvuus 20-30%)
- kaitaleen pituus = 0,85 • X cm 

Kaitale resorineuloksesta  
(jousto/palautuvuus 40-50%)
- kaitaleen pituus = 0,70 • X cm 

Huom! 
Koska neulosten joustavuudet vaihte-
levat, kaitaleen pituus on hyvä tarkistaa 
ompelemalla koetilkku ennen varsi-
naisen työn aloittamista. 
 
Ompele näin: 
Merkitse sekä kaitaleeseen että 

huoliteltavaan reunaan 1/4-kohdat. Apu-
tikkaa kaitaleen op reunan op:ta vasten 
(I); kohdista merkit ja venytä kaitaletta 
kaarevissa kohdissa kevyesti. Käännä 
kaitaleen toinen reuna np:lle ja tikkaa 
kaitale läheltä reunaa kaksoisneulalla 
(II) tai taso-ompeleella. Huolittele 
kaitaleen np leikkaamalla ylijäänyt 
kaitale pois varovasti. Kun huolittelet 
T-paidan pääntietä, venytä sekä reunaa 
että kaitaletta ommellessasi, niin saat 
pääntiestä kyllin joustavan.

REUNAN HUOLITTELU  
RESORIKAITALEELLA

KAAVAMUUNNOS  
HOIKAN LAPSEN HOUSUIHIN
Malli 12

Malli 12 kaavoitettiin hoikalle lapselle, 
jonka VY- ja LY-mitat ovat 4 cm 
mittataulukko mittoja pienemmät. 
Oheisilla ohjeilla voit muokata hoikan 
lapsen housun kaavat normaalitauluk-
koa vastaavaksi.
1. Leikkaa etu- ja takalahjekappalet 
sekä takakaarroke keskeltä kahteen 
palaan. Liimaa kappaleet paperin päälle 
siten, että niiden väliin jää 1 cm.

2. Pidennä vyötärökaitaletta 2 cm ja 
siirrä sivusauman hakkimerkkiä 1 cm 
takakappaleen puolelle.
3. Pidennä etu- ja takakappaleen 
haarasaumaa 0,5...0,7 cm.
Leikkaa ja ompele housut mallin 12 
ohjeen mukaan.
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VETOKETJU 
Mallit 12, 31

Halkio on valmistettu pojan housuihin. 
Jos ompelet tytön housuja, vaihda 
ohjeen vasen ja oikea keskenään.
1. Valmista vetoketjulista: ompele 
kulma listan alareunaan, käännä lista 
oikein päin ja huolittele reunat yhteen. 
Ompele vetoketju vetoketjulistan 
reunaan.
2. Huolittele vetoketjuhalkion reunat. 
3. Ompele vetoketjulista halkion 
reunaan.

4. Sulje vetoketju ja neulaa halkio 
oikeaan asentoonsa. Neulaa nurjalta 
vetoketjun toinen reuna halkiovaraan. 
Avaa vetoketju ja ompele vetoketjun 
toinen reuna alavaraan.

5. Päällitikkaa vetoketjuhalkio op:lta,  
käännä vetoketjulista pois tieltä 
tikkaamisen ajaksi.
(6. Ompele halkion pohjaan trenssi; 

vetoketjulista kiinnittyy samalla.)

sisempi 
halkiokaitale

ulompi 
halkio-
kaitale

PRINTTI
Malli 29

 
Tarvitset näitä:
- tekstiiliväriä, Gütermann 
- kirurginveitsi tai pienet terävät sakset 
- muovikalvoa (esim. muovitasku)  
  sabloonaa varten 
- maalarinteippiä 
- kertakäyttölautanen ja -lusikka 
- superlonpala 

Tee näin: 
1. Jäljennä kuvio kaava-arkilta muo-
vikalvolle ja leikkaa kuvion tummat 
kohdat irti. 

2. Kiinnitä sabloonan reunat vaattee-
seen/kankaaseen maalarinteipillä ja 
suojaa vaate väriroiskeilta. 
3. Ota purkista hieman väriä kerta-
käyttölautaselle ja töpötä superlon-
palaa väriin, jotta saat sen leviämään 
tasaisesti. 
4. Töpötä väriä aukkoon varovasti 
vähän kerrallaan.
5. Anna printin kuivua kunnolla ja 
kiinnitä se kankaaseen silittämällä 
väripurkin ohjeiden mukaan.
 

Kokeile tilkulle ennen aloittamista! 

HIHAHALKIO
Malli 28

 
1. Leikkaa halkiokaitaleet; halkiokaitaleiden kaavois-
sa on mukana kaikki tarvittavat saumanvarat. (Silitä 
ulompiin kaitaleisiin tukikankaat kaavamerkkien 
mukaan.)  
Silitä halkiokaitaleiden keskelle taitteet (kaitaleiden 
np:t vastakkain).
2. Merkitse hihansuuhalkion paikka hihaan ja 
aukileikkaa halkio huolellisesti kaavamerkintöjen 
mukaan.
3. Neulaa halkiokaitaleet hihaan (kaitaleiden op 
hihan np:ta vasten) ja ompele ne paikoilleen; om-
peleet ovat keskenään samanmittaiset ja päättyvät 
täsmälleen aukileikattuun kulmaan.
4. Käännä hihansuu halkion kohdalta op:t 
vastakkain.   
Taita sisemmän halkiokaitaleen toisen reunan 
saumanvarat sisään ja ompele se halkioon.
5. Neulaa ja ompele halkion pohjaan muodostunut 
kolmio sisempään halkiokaitaleeseen ja ulomman 
halkiokaitaleen saumanvaraan halkion op:lta.
6. Taita ulompi halkiokaitale hihan op:lle. Käännä 
ja neulaa halkiokaitaleen pään ja oikean reunan 
saumanvarat nurjalle.
7. Ompele ulomman halkiokaitaleen pää ja reunat.
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