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Mallit, työohjeet ja kaavat on tarkoitettu vain harrasteompe-
lijoiden 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.

PÄÄNTIEHALKIO JERSEYVAATTEESEEN

Oikea
(sisempi)

Vasen
(ulompi)

Jos ompelet lehden 6/2020 mallin 1, käytä halkion
valmistamiseen tämän tutoriaalin sivun 4 kaavoja
lehden kaava-arkilla olevien kaavojen sijasta. Tulosta
nappilistojen kaavat A4- tai Letter-kokoiselle paperille.
Tarkista, että tulostusasetus on 100%.

KAAVANOSAT
• oikea ja vasen nappilista
• etu- ja takakappale olkasaumat ommeltuina ja pääntie
kaitaleella huoliteltuna

Valmistelut: Aseta nappilistojen kaavat kankaan oikealle
puolelle ja leikkaa nappilistat huolellisesti. Huomaa, että
nappilistojen kaavoissa on mukana 8 mm saumanvarat.
Valmiin nappilistan leveys on 16 mm.
Leikkaa ja silitä tukikangasta nappilistojen np:lle pienoiskaa-
voissa tummennettuihin kohtiin. Silitä nappilistoihin keski-
taitteet kaavamerkkien mukaan. Silitä myös nappilistojen
ulomman (tuetun) reunan sv:t nurjalle.
Leikkaa tukikankaasta 16 mm leveä kaitale halkion aukileik-
kauksen tukemiseen ja silitä se etukappaleen np:lle halkion
kaavamerkin kohdalle. Ks. pienoiskaavoihin tummennettu
kohta.

Ompelu:
1. Neulaa nappilistat etukappaleen np:lle halkionmerkin
molemmin puolin siten, että niiden tukemattomat reunat
kohtaavat halkion kaavamerkin kohdalla ja nappilistan yläpään
saumanvarat menevät pääntiekaitaleen yläreunan yli; nappi-
listojen op on etukappaleen np:lta vasten. Ompele nappilistat
paikalleen 8 mm saumanvaroin, aloita ommel 8 mm etäisyy-
dellä nappilistan yläpäästä ja päätä ommel halkion kaavamerkin
kohdalle alareunassa.NP

NP

NP
NP

NP

Ohje on tehty jerseypaitaan, jossa myös nappilistat on leikattu jerseystä.
Ohje on tehty ns. poikien puolelle, jossa halkion vasen nappilista on
päällimmäisenä. Jos ompelet halkion tytön vaatteeseen, vaihda vasen
ja oikea päin vastoin. Oikea ja vasen ajatellaan vaate päälle puettuna.
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2. Aukileikkaa halkio loppuun KE-viivaa pitkin siten, että
aukileikkaus päättyy 1 cm etäisyydelle halkion pohjasta. Jatka
aukileikkauksia halkion pohjassa kohti ompeleiden päätty-
miskohtia siten, että halkion pohjaan muodostuu kolmio.

PÄÄNTIEHALKIO JERSEYVAATTEESEEN

3. Taita nappilistat kaksin kerroin op:t vastakkain ja ompele
molempien nappilistojen pääntiereunoihin kulmat. Käännä
kulmat oikein päin ja taita nappilistat op:lle.

4. Neulaa ja ompele oikean (valmiissa halkiossa sisempi)
nappilistan avoin reuna halkioon läheltä reunaa siten, että
nappilistan alapää jää avoimeksi. Huolittele nappilistan alapään
saumanvarat yhteen.
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5. Neulaa ja ompele vasemman (valmiissa halkiossa ulompi)
nappilistan avoin reuna halkioon läheltä reunaa; käännä
sisempi nappilista pois tieltä tikkaamisen ajaksi ja päätä
ommel aukileikkaukseen.

PÄÄNTIEHALKIO JERSEYVAATTEESEEN

6. Neulaa halkion pohjaan aukileikkauksessa muodostunut
kolmio oikean nappilistan alareunaan ja ompele se paikalleen
vaakasuoralla ompeleella.

7. Käännä vasemman nappilistan alapään sv:t nurjalle, neulaa
ja läpitikkaa halkion pohjaan neliön muotoinen tikkaus.

OP

OP

OP



OTTOBRE design®
6/2020

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre . f i  |  www.ottobredesign.com

TARKISTUSRUUTU
CONTROLE VIERKANTJE
TESTQUADRAT
TEST SQUARE
KONTROLLRUTA
CUADRADO DE CONTROL
CARRÉ DE CONTRÔLE

5 cm x 5 cm

PÄÄNTIEHALKIO JERSEYVAATTEESEEN

Jos ompelet lehden 6/2020 mallin 1, käytä halkion valmistamiseen näitä korjattuja kaavoja!


