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TOKYO CAT

TARVIKKEET
- pala valkoista puuvillajerseytä
- pienet palat keltaista, pinkkiä,
  vaaleanpunaista, oranssia, vihreää ja
  mustaa vakosamettia
- tummanharmaata ja tilkkujen väristä
  ompelulankaa
- pala kaksipuolista liimaharsoa,
  Vlieseline®  Vliesofix
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KUVION OSAT väri

1 kissan vartalo valkoinen
2 otsa, hännänpää ja medaljonki keltainen
3 neljä täplää keltainen
4 kukkien aluslehdet ja kaulapanta pinkki
5 kukkien terälehdet ja kissan posket vaaleanpunainen
6 korvan sisukset ja raidat oranssi
7 tassujen anturat ja kukkien pilkut oranssi
8 kukkien lehdet vihreä
9 kuononpää musta

TYÖOHJE
Yleistä: Ompele kuvion osat paikoilleen läheltä
reunaa kuvion värisellä suoraompeleella, ellei
ohjeessa toisin mainita. Päättele ompeleiden päät
lyhyillä edestakaisompeleilla ja vedä langanpäät
nurjalle.

1. Jäljennä kukin kuvion osa liimaharson paperi-
puolelle. Huomaa, että kissan kuva on arkilla
lopullisen applikaation peilikuvana.

2. Leikkaa osat liimaharsosta reiluin saumanvaroin
ja silitä ne kankaiden np:lle.

3. Leikkaa sitten kuvion osat huolellisesti ääri-
viivoja pitkin. Poista osien np:lta liimaharsoissa
olevat suojapaperit.

4. Tarkista kuvion paikka ja neulaa kissan vartalo
paikalleen, mutta älä silitä vielä.

5. Aseta kukkien punaiset aluslehdet kankaalle
siten, että ne asettuvat kissan takatassujen alle,
siirrä kissan vartalo-osa syrjään. Silitä ja ompele
aluslehdet paikoilleen. Silitä ja ompele vaalean-
punaiset terälehdet aluslehtien päälle.

6. Silitä kissan vartalo-osa paikalleen. Silitä ja
ompele kissalle posket ja kaulapanta.

7. Silitä ja ompele paikalleen kissan keltaiset osat:
otsapala, hännänpää, medaljonki ja neljä täplää.

8. Silitä ja ompele paikalleen oranssit kappaleet:
otsaosan päälle korvien sisäosat ja kolme raitaa,

vasempaan kylkeen raidat, tassuun anturat ja
kukkien terälehtien pilkut.

9. Silitä ja ompele vihreät lehdet paikoilleen.

10. Ompele tummanharmaalla langalla kissan
vartalo-osa ympäriinsä sekä pään ja tassujen
ääriviivat. Silitä ja ompele kissalle kuononpää.
Ompele suu, silmät ja viikset sekä tassuihin varpaat
suoraompeleella tummanharmaalla langalla.

Siisti langanpäät ja höyrytä kuvion kohta
huolellisesti.
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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 tekijänoikeuslain suojaa-
maa 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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