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TARVIKKEET

- puuvillajerseytilkkuja seuraavissa väreissä: ruskea,   
  luonnonvalkoinen ja -musta, harmaa, oranssi ja 
  vaaleansininen
- pala kaksipuolista liimaharsoa, Vlieseline® Vlieso�x
- pala irtirevittävää tukikangasta, Vlieseline® Stickvlies
- tilkkujen väristä ompelulankaa vaaleansinistä lukuunot-
  tamatta

KUVION OSAT

1 koiran rinta ja etutassut sekä takatassut
2 etuvartalo ja takavartalo + häntä
3 pään vasen ja oikea puoli 
4 kuono ja hännänpää
5 korvien sisäosat
6 silmän valkuaiset
7 silmät, kirsu ja suu
8 kupissa oleva vesi 
9 juomakuppi 

väri 

valkoinen  
ruskea
ruskea
valkoinen
harmaa
valkoinen
luonnonmusta 
vaaleansininen  
oranssi 
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TYÖOHJE

Ompelurakenteet: Koiran etupää ja juomakuppi applikoi-
daan paidan etukappaleelle ja koiran häntäpää takakappaleen 
puolelle. Kuvion osat applikoidaan paikoilleen tiheähköllä 
suoraompeleella läheltä reunaa, kukin osa kuvion värisellä 
langalla. Ompeleiden päät päätellään edestakaisompeleella ja 
langanpäät vedetään kankaan nurjalle puolelle.

Tee näin: Jäljennä kukin kuvion osa liimaharson paperipuolel-
le. Huomaa, että koiran kuva on arkilla lopullisen applikaation 
peilikuvana. Leikkaa kuvion osat liimaharsosta omiksi paloik-
seen reiluin saumanvaroin. Silitä ne sitten applikointiin 
käytettävien tilkkujen np:lle yllä olevan listan mukaan. Leikkaa 
kuviot irti huolellisesti ääriviivoja pitkin. Poista kuvioiden np:lta 
liimaharsoissa olevat suojapaperit. 

Merkitse aluksi koiran etu- ja takavartalon paikat etu- ja 
takakappaleelle siten, että ne kohdistuvat sivusauman kohdalla. 
Neulaa koiran etuvartalo etukappaleelle ja takavartalo 
takakappaleelle, mutta älä silitä niitä vielä. Neulaa etu- ja 
takakappaleen np:lle koirakuviota hieman isommat palat 
irtirevittävää tukikangasta. Ne estävät paidan kappaleita 
venymästä applikoinnin aikana. 

Silitä ja applikoi kuviot paikoilleen seuraavassa järjestyksessä:

1. Silitä ja ompele koiran rinta ja etutassut etukappaleelle siten, 
että niiden vartaloon kiinnittyvät reunat jäävät pari millimetriä 

paikalleen neulatun etuvartalon alle. Silitä ja ompele koiran 
takatassut takakappaleelle siten, että tassukappaleen reuna jää 
takavartalon alle. Tikkaa etu- ja takakappaleiden tassujen 
varpaat valkoisella langalla. 

2. Silitä etuvartalo etukappaleelle ja ompele se paikalleen. 
Tikkaa ulomman etujalan ääriviiva valkoisen rintaosan päälle 
päälle ruskealla langalla mallikuvan mukaisesti. Silitä ja ompele 
takavartalo + häntä takakappaleelle. Tikkaa ulomman takajalan 
kaari ruskean vartalo-osan päälle valkoisella langalla. 

3. Silitä ja ompele pään vasen ja oikea puoli paikoilleen; 
varmista kuvioiden paikka ennen niiden paikalleen silittämistä 
kuonokappaleen avulla. Kuonokappaleen tulee peittää pään 
molemmat puolet parin millin matkalta. 

4. Silitä ja ompele kuonokappale paidan etukappaleelle ja 
hännänpää takakappaleelle. 

5. Silitä ja ompele korviin sisäosat.

6. Silitä ja ompele silmänvalkuaiset paikoilleen. 

7. Silitä ja ompele silmät, kirsu ja suu. 

8. ja 9. Silitä vesi paikalleen. Silitä ja ompele juomakuppi 
paikalleen siten, että vesi jää ommellessa sen alle. 

Irrota irtirevittävä tukikangas nurjalta varovasti. Siisti langan-
päät ja höyrytä kuvion kohta huolellisesti.
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