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Mallit, työohjeet ja kaavat on tarkoitettu vain harrasteompelijoiden
yksityiskäyttöön. Niiden kaupallinen tai teollinen hyödyntäminen on
kielletty. Mallit, työohjeet, kaavat, piirrokset ja valokuvat ovat tekijän-
oikeuslain 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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Sisempi taskupussi Ulompi taskupussi Etukappale

KAAVAKAPPALEET
- etukappale
- ulompi taskupussi
- sisempi taskupussi

TARVIKKEET
- vetoketju, pituus 15 cm
- pala tukikangasta

TYÖOHJE
Leikkaa ja silitä palat tukikangasta etukappaleen np:lle
taskunsuiden kaavamerkkien kohdalle. Merkitse
taskunsuiden paikat etukappaleen op:lle kangasliidulla.

1. Neulaa ulompi taskupussi etukappaleelle op:t
vastakkain siten, että kaavamerkit kohtaavat. Ompele
taskunsuuhalkio suoraompeleella kaavamerkkien
mukaan.

2. Aukileikkaa taskunsuu: aloita keskeltä halkiota ja
päätä molemmissa päissä 1 cm etäisyydelle halkion
päistä. Jatka aukileikkausta päissä 45° kulmassa kohti
halkion kulmia, hyvin lähelle ommelta.
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9. Neulaa sisempi tasku-
pussi ulompaan op:t vastak-
kain ja ompele yhteen tas-
kupussien suorat sivut
läheltä vetoketjun kiinnit-
tävää ommelta; huolittele
saumanvarat yhteen.

10. Ompele lopuksi tasku-
pussien kaarevat reunat
toisiinsa op:t vastakkain ja
huolittele taskupussien sau-
manvarat yhteen.

3. Paina halkion saumanvarat auki kynnellä.

5. Taita ulompaan taskupussiin laskos kaavamerkkien mukaan
niin, että se muodostaa taskunsuuhun kaitaleen. Silitä laskos
huolellisesti.
6. Neulaa ja ompele taskunsuuhalkion päihin aukileikkauksessa
muodostuneet kolmiot ulompaan taskupussiin halkion nurjalta.

7. Neulaa vetoketju taskunsuuhalkion alle siten, että
vetoketju avautuu ylhäältä alas ja molempien op:t ovat
ylöspäin. (Harsi tarvittaessa.)
8. Tikkaa vetoketju halkioon op:lta siten, että ommel
kulkee lähellä halkioreunaa

 4. Käännä taskupussi nurjalle ja silitä taskunsuu.


