OTTOBRE design®

KAULUS MIEHEN PAITAAN

7/2017, malli 6

Kauluksen ompeluohje on laadittu miehen kauluspaidalle. Materiaaliksi soveltuu esim. puuvillapopliini, chambray, kevyt denim tai
flanelli.

4. Taita kaulus op:t vastakkain, käännä yläreunan saumanvarat
alakauluksen puolelle ja ompele kauluksen päät.Viistoa kulmien
saumanvarat.

KAAVANOSAT
• kaulus x 2 (päällikaulus ja alakaulus)
• kauluri x 2 (ulompi ja sisempi)
• tikku x 1
sekä etukappale x 2, olkakaarroke ja takakappale

Käännä kaulus oikein päin ja silitä kaulus.

Valmistelut: Leikkaa kaikki kappaleet huolellisesti 1 cm saumanvaroin.

6. Neulaa ja ompele kaulus sisempään kauluriin siten, että päällikaulus
ja kauluri ovat op:t vastakkain. Neulaa ulompi kauluri alakauluksen
puolelle ja ompele kaulurit toisiinsa siten, että kaulus jää väliin.

Merkitse kaulukseen ja kauluriin kohdistusmerkit
(hakit) seuraavasti:
• KT-hakit sekä kaulusten että kaulurien ylä- ja alareunaan
KT-taitteen kohdalle
• kauluksen etukulmien kohdistushakit (A) kaulurien
yläreunaan
• olan kohdan kohdistushakki (vastaava hakki on myös
kaarrokkeen kaavassa)
Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikangasta (esim.Vlieseline® H
200) päällikaulukseen ja molempiin kaulureihin.
1. Silitä tikun yläreunan saumanvarat nurjalle. Neulaa ja ompele
tikku sisemmän kaulurin op:lle. Aputikkaa tikun alareuna kaulurin
alareunaan.
2. Silitä sisemmän kaulurin alareunasta saumanvarat nurjalle ja
aputikkaa ne paikalleen paininjalan etäisyydeltä.
3. Neulaa kaulukset toisiinsa op:t vastakkain ja ompele kauluksen
yläreuna; aputikkaa saumanvarat alakauluksen puolelle läheltä
reunaa.

5. Tikkaa kauluksen ulkoreunat paininjalan etäisyydeltä. Neulaa
päällikaulukseen pari mm “taittumisvaraa”. Aputikkaa kauluksen
alareunat yhteen.

7. Kavenna kaulurin etukulmien saumanvaroja hieman ja leikkaa
kaareviin kohtiin pieniä lovia. Käännä kauluriosa oikein päin ja silitä
kaulussauma.
8. Neulaa ulompi kauluri pääntielle op:t vastakkain ja ompele se
paikalleen kaulurin puolelta.
9. Tee pääntiesaumanvarojen kaareviin kohtiin pieniä aukileikkauksia.
10. Neulaa sisemmän kaulurin alareuna pääntielle huolellisesti;
kohdista alareuna pääntieompeleeseen. Ompele alareuna paikalleen
läheltä reunaa ja tikkaa samalla kauluri ympäriinsä.
Vinkki!
Onnistuneen ja kauniin kauluksen salaisuus on huolellinen leikkaus,
tukeminen ja se, että kappaleet ommellaan toisiinsa tasaisin 1 cm
saumanvaroin.Tarkista myös että ompelukoneesi tikki on tasainen ja
yhtä kaunis kankaan molemmilta puolilta. Kokeile tikkausta tuetulle
tilkulle ennen ompelua! Käytä ompeluun tikkauslankaa esim. Epic n:o
80.
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