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Kuva 2.

Kuva 1.

KAAVALUETTELO
Riemukas
1A lakin yläosa 1
1B lakin alaosa 1
1C jalka
4
LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet erivärisistä neuloksista mallikuvan ja
kaavaluettelon mukaan; kaavoissa on mukana
7 mm saumanvarat. Leikkaa lakin alaosan koristeita
varten 6 mm leveitä suikaleita; mittaa tarvittava pituus
kaavasta.
TYÖOHJE
Lakkiosa (kuva 1):
Aseta suikaleet lakin alaosan op:lle ja ompele ne
paikalleen suikaleiden keskeltä suoraompeleella. Neulaa
lakin ylä- ja alaosat op:t vastakkain ja ompele ulkoreunat
yhteen; jätä pieni kääntöaukko. Kavenna ulkoreunojen
saumanvaroja hieman ja käännä lakkiosa oikein päin.
Täytä lakkiosa pulleaksi ja sulje kääntöaukko käsin
ommellen.
Jalka (kuvat 1 ja 2):
Neulaa ensin kaksi jalkakappaletta toisiinsa pareittain,
op:t vastakkain ja ompele yhteen niiden toiset reunat.
Neulaa ja ompele sitten parit toisiinsa op:t vastakkain.
Käännä jalkaosa oikein päin. Taita jalkaosan yläreunasta
saumanvarat nurjalle ja harsi ne tarvittaessa. Täytä jalka
pulleaksi. Neulaa jalka lakin alaosaan (lisää jalkaan
tarvittaessa vielä täytettä siten, että siitä tulee napakka)
ja kiinnitä jalka lakin alaosaan kahteen kertaan käsin
ommellen.
3

KAAVALUETTELO

Kuva 1.

2A lakin yläosa
2B lakin alaosa
2C jalka
2D jalkapohja
2E sukka

1
1
1
1
1

LEIKKAAMINEN (kuva 1)
Leikkaa lakin yläosa punaisesta ja muut kappaleet
valkoisesta neuloksesta kaavaluettelon mukaan;
kaavoissa on mukana 7 mm saumanvarat. Leikkaa
lakin alaosan koristeita varten 6 mm leveitä suikaleita;
mittaa tarvittava pituus kaavasta. Leikkaa lakin
yläosaan erikokoisia pyöreitä pilkkuja valkoisesta
neuloksesta.
TYÖOHJE

Kuva 2.

Kuva 4.

Kuva 3.

Lakkiosa (kuvat 1 ja 2):
Neulaa pilkut lakin yläosaan ja ompele ne paikalleen
läheltä reunaa. Aseta suikaleet lakin alaosan op:lle ja
ompele ne paikalleen suikaleiden keskeltä
suoraompeleella.
Neulaa lakin ylä- ja alaosat op:t vastakkain ja ompele
ulkoreunat yhteen; jätä pieni kääntöaukko. Kavenna
ulkoreunojen saumanvaroja hieman ja käännä lakkiosa
oikein päin. Tikkaa lakin ulkoreunat 4 mm etäisyydeltä
siten, että lakin yläosa kääntyy hieman alaosan
puolelle.Täytä lakkiosa pulleaksi ja sulje kääntöaukko
käsin ommellen. Tikkaa ulkoreuna myös kääntöaukon
kohdalta.
Jalka (kuvat 1 ja 3):
Neulaa sukka jalkaosan yläreunaan ja ompele se
paikalleen läheltä reunaa suoraompeleella.Taita
jalkaosa op:t vastakkain ja ompele se renkaaksi. Neulaa
ja ompele jalkapohja jalkaosaan. Käännä jalkaosa
oikein päin. Taita jalkaosan yläreunasta saumanvarat
nurjalle ja harsi ne tarvittaessa. Täytä jalka pulleaksi.
Neulaa jalka lakin alaosaan (lisää jalkaan tarvittaessa
vielä täytettä siten, että siitä tulee napakka) ja kiinnitä
jalka lakin alaosaan kahteen kertaan käsin ommellen.
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KAAVALUETTELO
3A lakin yläosan kiila
3B lakin alaosa
3C jalka
3D jalkapohja

Kuva 1.
Kuva 2.

8
1
1
1

LEIKKAAMINEN (kuva 1)
Leikkaa lakin kappaleet erivärisistä neuloksista kaavaluettelon ja mallikuvan mukaan; kaavoissa on mukana
7 mm saumanvarat. Leikkaa lakin alaosan koristeita
varten 6 mm leveitä suikaleita; mittaa tarvittava pituus
kaavasta.
TYÖOHJE
Lakin yläosa (kuva 2): Neulaa lakin yläosan kiilat
toisiinsa ensin pareittain np:t vastakkain ja ompele ne
yhteen toisista reunoistaan. Ompele sitten kaksi paria
yhteen ja lopuksi lakin puolikkaat yhteen.
Lakin alaosa: Aseta suikaleet lakin alaosan op:lle ja
ompele ne paikalleen suikaleiden keskeltä suoraompeleella.
Lakin kokoaminen (kuva 3): Neulaa lakin ylä- ja
alaosat op:t vastakkain ja ompele ulkoreunat yhteen;
jätä pieni kääntöaukko. Kavenna ulkoreunojen saumanvaroja hieman ja käännä lakkiosa oikein päin.
Tikkaa lakin ulkoreunat 4 mm etäisyydeltä siten, että
lakin yläosa kääntyy hieman alaosan puolelle.Täytä
lakkiosa pulleaksi ja sulje kääntöaukko käsin ommellen.
Tikkaa ulkoreuna myös kääntöaukon kohdalta.
Jalka (kuva 4): Taita jalkaosa op:t vastakkain ja ompele
se renkaaksi. Neulaa ja ompele jalkapohja jalkaosaan.
Käännä jalkaosa oikein päin. Taita jalkaosan yläreunasta saumanvarat nurjalle ja harsi ne tarvittaessa.
Täytä jalka pulleaksi. Neulaa jalka lakin alaosaan
(lisää jalkaan tarvittaessa vielä täytettä siten, että siitä
tulee napakka) ja kiinnitä jalka lakin alaosaan kahteen
kertaan käsin ommellen.

Kuva 3.

Kuva 4.
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Kuva 1.

KAAVALUETTELO
Tattimainen
4A lakin yläosa 1
4B lakin alaosa 1
4C jalka
4
LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet erivärisistä neuloksista mallikuvan ja
kaavaluettelon mukaan; kaavoissa on mukana 7 mm
saumanvarat. Leikkaa lakin alaosan koristeita varten 6 mm
leveitä suikaleita; mittaa tarvittava pituus kaavasta.
TYÖOHJE

Kuva 2.

Lakkiosa (kuva 1):
Aseta suikaleet lakin alaosan op:lle ja ompele ne paikalleen
suikaleiden keskeltä suoraompeleella. Neulaa lakin ylä- ja
alaosat op:t vastakkain ja ompele ulkoreunat yhteen; jätä
pieni kääntöaukko. Kavenna ulkoreunojen saumanvaroja
hieman ja käännä lakkiosa oikein päin. Tikkaa lakin
ulkoreunat 4 mm etäisyydeltä siten, että lakin yläosa kääntyy
hieman alaosan puolelle. Täytä lakkiosa pulleaksi ja sulje
kääntöaukko käsin ommellen. Tikkaa ulkoreuna myös
kääntöaukon kohdalta.
Jalka (kuvat 2 ja 3):
Neulaa ensin kaksi jalkakappaletta toisiinsa pareittain, op:t
vastakkain ja ompele yhteen niiden toiset reunat. Neulaa ja
ompele sitten parit toisiinsa op:t vastakkain. Käännä jalkaosa
oikein päin. Taita jalkaosan yläreunasta saumanvarat nurjalle
ja harsi ne tarvittaessa. Täytä jalka pulleaksi. Neulaa jalka
lakin alaosaan (lisää jalkaan tarvittaessa vielä täytettä siten,
että siitä tulee napakka) ja kiinnitä jalka lakin alaosaan
kahteen kertaan käsin ommellen.

Kuva 3.
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KAAVALUETTELO
5A lakin yläosa
5B lakin alaosa
5C jalka
5D jalkapohja

1
1
1
1

LEIKKAAMINEN
Leikkaa lakin kappaleet erivärisistä neuloksista
kaavaluettelon ja mallikuvan mukaan; kaavoissa on
mukana 7 mm saumanvarat.
TYÖOHJE
Lakin alaosa (kuva 1): Ompele alaosakappaleen
sisäreunaan poimulanka. Taita alaosakappale op:t
vastakkain ja ompele kappale renkaaksi. (kuva 1)
Lakin kokoaminen (kuvat 1 ja 2): Neulaa lakin ylä- ja
alaosat op:t vastakkain ja ompele ulkoreunat yhteen.
Kavenna ulkoreunojen saumanvaroja hieman ja käännä
lakkiosa oikein päin. Tikkaa lakin ulkoreunat 4 mm
etäisyydeltä siten, että lakin alaosa kääntyy hieman
yläosan puolelle.Täytä lakkiosa pulleaksi, supista alaosan
keskikohta poimulankaa kiristämällä ja sulje aukko käsin
ommellen. Kiinnitä lakkiosat toisiinsa lakin keskikohdasta
muutamalla pistolla käsin ommellen.

Kuva 1.

Jalka (kuvat 3 ja 4): Taita jalkaosa op:t vastakkain ja
ompele se renkaaksi. Neulaa ja ompele jalkapohja
jalkaosaan. Käännä jalkaosa oikein päin. Taita jalkaosan
yläreunasta saumanvarat nurjalle ja harsi ne tarvittaessa.
Täytä jalka pulleaksi. Neulaa jalka lakin alaosaan (lisää
jalkaan tarvittaessa vielä täytettä siten, että siitä tulee
napakka) ja kiinnitä jalka lakin alaosaan kahteen kertaan
käsin ommellen.

Kuva 2.

Kuva 3.

Kuva 4.
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Kuva 1.

KAAVALUETTELO
6A lakin yläosa 1
6A lakin alaosa 1
6B jalka
4
LEIKKAAMINEN
Leikkaa lakin kappaleet erivärisistä neuloksista
kaavaluettelon ja mallikuvan mukaan; kaavoissa on
mukana 7 mm saumanvarat. Leikkaa lakin alaosan
koristeita varten 6 mm leveitä suikaleita; mittaa
tarvittava pituus kaavasta.
TYÖOHJE
Lakin yläosa (kuva 1):
Ompele lakin yläosaan koristeeksi hiuslaskoksia
kaavamerkkien mukaan: taita lakkikappale kunkin
katkoviivan kohdalta np:t vastakkain ja tikkaa läheltä
taitereunaa.
Lakin alaosa (kuva 2):
Aseta suikaleet lakin alaosan op:lle ja ompele ne
paikalleen kaitaleen keskeltä suoraompeleella.

Kuva 2.

Lakin kokoaminen (kuva 2):
Neulaa lakin ylä- ja alaosat op:t vastakkain ja ompele
ulkoreunat yhteen; jätä pieni kääntöaukko. Kavenna
ulkoreunojen saumanvaroja hieman ja käännä lakkiosa
oikein päin. Tikkaa lakin ulkoreunat 4 mm etäisyydeltä
siten, että lakin yläosa kääntyy hieman alaosan
puolelle.Täytä lakkiosa pulleaksi ja sulje kääntöaukko
käsin ommellen. Tikkaa ulkoreuna myös kääntöaukon
kohdalta.
Jalka (kuvat 2 ja 3):
Neulaa ensin kaksi jalkakappaletta toisiinsa pareittain,
op:t vastakkain ja ompele yhteen niiden toiset reunat.
Neulaa ja ompele sitten parit toisiinsa op:t vastakkain.
Käännä jalkaosa oikein päin. Taita jalkaosan
yläreunasta saumanvarat nurjalle ja harsi ne
tarvittaessa. Täytä jalka pulleaksi. Neulaa jalka lakin
alaosaan (lisää jalkaan tarvittaessa vielä täytettä siten,
että siitä tulee napakka) ja kiinnitä jalka lakin alaosaan
kahteen kertaan käsin ommellen.

Kuva 3.
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Kaavoissa on mukana 7 mm saumanvarat.
Jäljennä kaavat arkilta erilliselle paperille.
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