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OTTOBRE design®
5/2018PAPERBAG

paperinahkalaukku 29 x 37 cm (leveys x korkeus)

LEIKKAAMINEN
Piirrä laukun kaavat oheisten mittojen mukaan. Leikkaa laukku-
kappaleet kaavaluettelon mukaan ja lisää leikatessasi kappaleiden
muihin reunoihin yläreunoja lukuun ottamatta 7 mm saumanvarat.
Leikkaa lisäksi 2.5 x 21 cm ja 2.5 x 6 cm kaitaleet koukkujen
kiinnitystä varten.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella. Materiaali
ei purkaannu, joten saumanvaroja ei tarvitse huolitella.
Valmistelut: SnapPap® on aluksi pahvimaista. Kastele materiaali
suihkupullolla ja anna vettyä hetken. Muokkaa kosteaa SnapPapia
puristaen ja rypistäen, kunnes se pehmenee. Anna materiaalin
kuivua tovi ja höyrytä suoraksi ennen ompelun aloittamista.
Solkien kiinnitys: Taita ja silitä karabiinihakasten kiinnityskaitaleiden
pitkät reunat keskelle; höyrytä tarvittaessa niin saat taitteet
pysymään paremmin. Taita pidemmän kaitaleen päästä 2 cm nurjalle
ja pujota hakanen taitteelle. Aseta kaitale ja hakanen laukkukappaleen
etukappaleen op:lle kaavamerkkien mukaan ja tikkaa se paikalleen
läheltä reunaa siten, että kaitaleen hakasellisen pään reuna jää
tikkauksen alle ja toinen pää kohdistuu saumanvaran ulkoreunaan.

Käännä lyhyemmän kaitaleen päästä 2 cm saumanvarat nurjalle ja
pujota hakanen taitteelle. Taita toisesta päästä 1 cm saumanvarat
nurjalle. Aseta kaitale ja hakanen laukkukappaleen takakappaleen
op:lle kaavamerkkien mukaan ja tikkaa se paikalleen läheltä reunaa
siten, että kaitaleen hakasellisen pään reuna jää tikkauksen alle.
Huomaa, että molemmissa laukkukappaleissa hakaset ovat kiin-
nityskaitaleen yläreunan puoleisessa päässä.
Kokoaminen: Ompele laukun pohja, silitä sv:t takakappaleen
puolelle. Taita laukun pohja kaavamerkkien mukaan ja silitä pohjaan
taitteet kaavamerkkien mukaan; älä höyrytä, ettei taitteista tule
liian teräviä. Silitä vastaavasti sivujen taitteet kaavamerkkien mukaan.
Ompele laukun sivusaumat ja silitä sv:t auki. Jätä laukku vielä nurin
päin. Ompele laukun pohjaan kulmat: aseta sivu- ja pohjasauma
kohdakkain op:t vastakkain ja ompele aiemmin silitettyjen taitteiden
muodostamien kulmien väli. Ompele toinen kulma vastaavasti. Taita
kulmien kärjet kassin pohjalle ja kiinnitä ne pohjan saumanvaroihin
lyhyin edestakaisompelein.
Viimeistely: Käännä laukku oikein päin. Muokkaa laukusta
taittelemalla paperikassin näköinen. Taita laukun yläreuna siten,
että kiinnityshakaset kohtaavat. Silitä taitteita tarvittaessa saadaksesi
ne asettumaan paremmin.

KAAVALUETTELO kpl

1 laukkukappale 2
2 kaitale eteen 1
3 kaitale taakse 1

TARVIKKEET
- 45 cm SnapPap® paperinahkaa (=selluloosa/
  lateks-paperikomposiitista valmistettua , ns.
  vegaanista nahkaa), lev. 100 cm ja vahvuus 0,5 mm
- kaksi patinoitua karabiinihakasta, lev. 12 mm ja
  kork.  35 mm

2,5 x 21 cm 2,5 x 6 cm
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19,5 cm

9,5 cm


