VETOKETJUTASKU

VETOKETJUTASKU
Vetoketjutasku ommellaan neulosvaatteeseen (esim. villasekoiteneulos, svetarineulos tms). Taskupussi leikataan keskivahvasta
puuvillakankaasta (kevyt denim, popliini, chambray tms.)
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aloita keskeltä ja jatka päissä aukileikkausta kulmia kohti ompeleisiin
saakka siten, että taskunsuun päihin muodostuu kolmiot.
5. Silitä taskunsuun pitkien sivujen saumanvarat auki. Pujota
taskupussi nurjalle.

KAAVANOSAT
• taskupussi (yhdistä kaavakappaleet a+b) Malli 9, 7/2017: Käytä
s. 3 kaavaa!
• etukappale

6. Taita taskupussiin laskokset kaavamerkkien mukaan, siten että
ne täyttävät taskusuuaukon. Silitä taskunsuu. Aputikkaa laskokset
paikalleen np:lta taskusuuaukon molemmista päistä.

Tarvitset lisäksi tukikangasta (Vlieseline® G 785) ja metallihampaisen
vetoketjun (pit. 10 cm).

7. Aseta vetoketju taskunsuuaukon np:lle ja neulaa se paikalleen
huolellisesti. Ompele vetoketju op:lta läheltä taskunsuuaukon
reunaa: ompele ketjun päät ensin taskunsuun päihin ja ompele
sitten pitkät sivut.

1. Merkitse taskunsuun paikka etukappaleen np:lle nuppineuloin.
Leikkaa ja silitä pala tukikangasta np:lle taskunsuumerkkien kohdalle.
Merkitse taskunsuuaukko harsimalla.
2. Merkitse taskunsuun paikka taskupussin np:lle kangasliidulla
kaavamerkkien mukaan.

8. Taita taskupussi op:t vastakkain. Neulaa ja ompele ulkoreunat
yhteen läheltä reunaa. Ompele taskun ulkoreunaan toinen tikkaus
7 mm päähän ensimmäisestä, niin saumanvarat jäävät taskun sisällä
piiloon.

3. Taita ja silitä taskupussin reunoista 6 mm saumanvarat op:lle.

9. Läpitikkaa vetoketjun yläreuna ja päät taskupussiin op:lta
taskunsuukaitaleen ommeljuovaa pitkin kaitaleen värisellä langalla.

4. Neulaa taskupussi etukappaleeseen op:t vastakkain ja ompele
taskunsuu ympäriinsä kaavamerkkien mukaan. Aukileikkaa taskunsuu:

10. Kiinnitä taskupussin kulmat etukappaleeseen muutamalla
pistolla käsin ommellen.
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VETOKETJUTASKU • ZAK MET RITS • REIßVERSCHLUSSTASCHE • ZIPPERED POCKET
BLIXTLÅSFICKA • POCHE ZIPPÉE • BOLSILLO CON CREMALLERA
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FI: Yhdistä kaavakappaleet a+b ennen
leikkaamista. NL: Leg de patroondelen
a+b voor het knippen aan elkaar.
DE: Schnittteile a+b vor dem Zuschneiden verbinden. EN: Join pattern pieces
a+b before cutting. SE: Sätt ihop
mönsterdelar a+b innan tillklippning.
FR : Avant de couper le tissu, assembler
les pièces du patron a+b. ES: Unir los
patrones a+b, antes de cortar la tela.

• VETOKETJUTASKU
•ZAK MET RITS
•REIßVERSCHLUSSTASCHE
•ZIPPERED POCKET
•BLIXTLÅSFICKA
•POCHE ZIPPÉE
•BOLSILLO CON
CREMALLERA
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