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OTTOBRE design®FLOWERS & CLOUDS
 
APPLIKAATIO

1/2023 malli 16 

TARVIKKEET

- erikuvioisia painettuja puuvillatilkkuja
- kaksipuolista liimaharsoa, Vlieseline® Vlieso�x
- erivärisiä ompelulankoja applikointiin

APPLIKAATIOKUVIOIDEN OSAT

1 kissankellojen terälehdet
2 kissankellojen verholehdet ja lehdet
3 pieni ja iso pilvi
4 kukkien terälehdet
5 kukkien keskustat
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© Copyright
Mallit, työohjeet ja kaavat on tarkoitettu vain harrasteompelijoiden yksityiskäyttöön. Niiden kaupallinen tai teollinen hyödyntäminen on kielletty. Mallit, 
työohjeet, kaavat, piirrokset ja valokuvat ovat tekijänoikeuslain suojaamaa materiaalia ja niiden uudelleen valmistaminen millä keinolla ja missä muodossa 
tahansa on rajoitettu ainoastaan tekijänoikeuden haltijalle. Valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Kaikki 
oikeudet pidätetään.
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TYÖOHJE

Valmistelut: Kutista tilkut pesemällä ja silittämällä ne ennen 
leikkaamista.

Ompelurakenteet: Kuvion osat applikoidaan paikoilleen 
kapealla tiheällä siksakilla tai tiheähköllä suoraompeleella läheltä 
reunaa. Kokeile pistoja tilkulle ennen ompelun aloittamista!  
Applikaatioissa ja tikkauksissa käytetään vapaavalintaisia kuoseja 
ja värejä. Ompeleiden päät päätellään edestakaisompeleella, 
langanpäät vedetään kankaan nurjalle puolelle ja solmitaan 
yhteen.

Tee näin: Applikoitavien kuvioiden kaavat ovat ohessa lopullisen 
applikaation peilikuvana. Jäljennä kukin kuvion osa liimaharson 
paperipuolelle ja leikkaa osat omiksi paloikseen reiluin saumanva-
roin. Silitä osat tilkkujen np:lle. Leikkaa kuviot irti huolellisesti 
ääriviivoja pitkin. Poista kuvioiden np:lta liimaharsojen suojapape-
rit. 

Sommittele ja neulaa valitsemasi kuviot paikoilleen haalareiden 
etu- ja takalahkeisiin ja taskuihin joko mallikuvien mukaisesti tai 
haluamillesi paikoille.

Kissankellot: Silitä ja ompele kissankellojen terälehdet 
vasempaan etulahkeeseen ja oikeaan takalahkeeseen. Silitä ja 
ompele kissankellojen vihreät verholehdet niin, että terälehtien 
yläreunat jäävät verholehtien alle. Ompele kissankelloihin 
muutamia koristetikkauksia oheisen kuvan mukaisesti. 

Piirrä kissankellojen varret lahkeisiin kangasliidulla siten, että ne 
ulottuvat kukinnosta lahkeensuiden saumanvaroihin asti. Ompele 
jokaisen kissankellon varteen kolme tai neljä tikkausta hyvin 
lähelle toisiaan. Silitä ja ompele varsiin muutamia pieniä lehtiä. 

Paikkataskujen ja oikean etulahkeen pienet 
kukka-applikaatiot: Silitä ja ompele kukkien terälehdet 
paikoilleen. Silitä ja ompele kukkien keskustat terälehtien päälle. 

Pilvet: Silitä ja ompele vasempaan takataskuun iso pilvi ja 
etulappuun pieni pilvi. Varmista pienen pilven paikka etutaskun 
kaavan avulla siten, että pilvi jää osittain taskun alareuna alle. 

Etulahkeiden isot kukka-applikaatiot: Silitä ja ompele 
isomman kukan terälehdet vasempaan etulahkeeseen; varmista 
terälehtien paikat kukan keskustan avulla ennen niiden paikalleen 
silittämistä. Huomaa, että yksi kukan terälehdistä jää osittain 
sivusauman saumanvarojen puolelle. Silitä ja ompele kukan 
keskusta paikoilleen. Ompele vastaavasti iso kukka oikeaan 
etulahkeeseen. Sen ylin terälehti jää osittain etutaskun alle, joten 
määritä kukan oikea paikka etulahkeen ja etutaskun kaavojen 
avulla. 

Viimeistely: Höyrytä kuviot huolellisesti.

FLOWERS & CLOUDS -APPLIKAATIO
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1 inch x 1 inch
1 x 1 tuumaa
1 x 1 pouce

5 cm x 5 cm
TARKISTUSRUUTU

CONTROLE VIERKANTJE
TESTQUADRAT

TEST SQUARE
KONTROLLRUTA

CUADRADO DE CONTROL
CARRE DE CONTROLE

FLOWERS & CLOUDS
 
TAKALAHKEIDEN APPLIKAATIOT
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1 inch x 1 inch
1 x 1 tuumaa
1 x 1 pouce

5 cm x 5 cm
TARKISTUSRUUTU

CONTROLE VIERKANTJE
TESTQUADRAT

TEST SQUARE
KONTROLLRUTA

CUADRADO DE CONTROL
CARRE DE CONTROLE

FLOWERS & CLOUDS
 
VASEMMAN ETULAHKEEN APPLIKAATIOT
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1 inch x 1 inch
1 x 1 tuumaa
1 x 1 pouce

5 cm x 5 cm
TARKISTUSRUUTU

CONTROLE VIERKANTJE
TESTQUADRAT

TEST SQUARE
KONTROLLRUTA

CUADRADO DE CONTROL
CARRE DE CONTROLE

FLOWERS & CLOUDS
 
OIKEAN ETULAHKEEN JA ETULAPUN APPLIKAATIOT 


