
HELMIKORISTEET

TARVIKKEET

Malli A. Kukkariipus
- 40 cm sinistä satiininauhaa, lev. 2 mm
- 40 cm vaaleanpunaista satiininauhaa,
  lev. 2 mm
- suurireikäisiä muovihelmiä, ø 12 mm:
  4 kpl pinkkejä, 3 kpl sinisiä, 2 kpl violetteja
- pinkki, sininen ja violetti suuri kukkahelmi,
  ø n. 20 mm

Malli B. Sydänriipus
- 80 cm oranssia satiininauhaa, lev. 3 mm
- 7 kpl erivärisiä suurireikäisiä muovihelmiä,
  ø 12 mm
- 3 kpl suuria sydänhelmiä, ø n. 15 mm

Malli C. Applikoitu sydänriipus
- 35 cm oranssia taftinauhaa, lev. 8…10 mm
- suuri kukkahelmi, ø n. 17 mm
- 2 kpl 10 x 10 cm oranssia sileää samettia
- 5 x 5 cm pala oranssia taftia
- pala vesiliukoista kirjontaharsoa,
  Vlieseline® Soluweb
- pala irtirevittävää tukikangasta,
  Vlieseline® Stickvlies
- pala kaksipuolista tukikangasta,
   Vlieseline® Vliesofix

copyright © STUDIO TUUMAT OY   PL 46    90401 OULU  FINLAND  INFO: ottobre@ottobre.fi

TYÖOHJE

A. Kukkariipus

1. Leikkaa sekä sininen että vaalean-
punainen satiininauha kahdeksi sa-
man mittaiseksi palaksi. Taita vaalean-
punaiset nauhat sekä toinen sininen
nauha kaksinkerroin ja solmi päät
yhteen pitävällä solmulla.

2. Pujota helmet satiininauhalenk-
keihin; siniset helmet siniseen nau-
haan, pinkit ja violetit vaaleanpunaisiin
nauhoihin kukkahelmet ensimmäisi-
nä mallipiirroksen A mukaan. Jos
helmien reiät ovat ahtaita, pujota
satiininauha helmen läpi neulan ja
langan avulla.

3. Pujota kaikki helmiriipukset si-
niseen nauhaan. Pujota viimeinen
pyöreä helmi siniseen nauhaan ja
solmi nauhan päät yhteen pitävällä
solmulla.

B. Sydänriipus

1. Leikkaa oranssi satiininauha nel-
jäksi saman mittaiseksi palaksi. Taita
kolme nauhaa kaksinkerroin ja solmi
päät yhteen pitävällä solmulla.

2. Pujota helmet satiininauhalenk-
keihin mallipiirroksen B mukaan. Jos
helmien reiät ovat ahtaita, pujota
satiininauha helmen läpi neulan ja
langan avulla.

3. Pujota kaikki helmiriipukset nel-
jänteen satiininauhaan. Pujota viimei-
nen pyöreä helmi nauhaan ja solmi
nauhan päät yhteen pitävällä solmulla.

C. Applikoitu sydänriipus

1. Jäljennä pienempi sydänkuvio
kaksipuoliselle tukikankaalle ja silitä
tukikangas taftipalan np:lle. Leikkaa
kuvio irti ääriviivoja pitkin. Poista
tukikankaan taustapaperi ja silitä
sydän toisen samettipalan keskelle
op:lle. Neulaa samettipalan np:lle pala
irtirevittävää tukikangasta ja applikoi
taftisydän samettiin kapealla tiheällä
siksakilla. Poista irtirevittävä tukikan-
gas.
2. Aseta samettipalat päällekkäin np:t
vastakkain irtirevittävän tukikankaan
päälle.Taita taftinauha kaksinkerroin
ja asettele nauhan päät samettipalojen
väliin.
3. Jäljennä suurempi sydänkuvio ve-
siliukoiselle kirjontaharsolle vesi- tai
ilmaliukoisella kynällä. Neulaa kirjon-
taharso päällimmäiseksi sametin
op:lle siten, että taftisydän ja taftinau-
hojen päät jäävät suuremman sydä-
men ääriviivojen sisäpuolelle. Kirjo
suuren sydämen ääriviivat kapealla,
tiheällä siksakilla. Poista irtirevittävä
tukikangas ja liuota kirjontaharso
pois vedellä kostutetulla kangaspalalla
painellen.
4. Leikkaa ylimääräinen sametti pois
mahdollisimman läheltä ommelta;
leikkaa samettipalojen reunat erik-
seen ja varo leikkaamasta sametti-
palojen välistä tulevaa taftinauhaa.
Ompele halutessasi suuren sydämen
ulkoreunaan huolitteleva toinen om-
mel kapealla tiheällä siksakilla.
5. Pujota suuri kukkahelmi ripustus-
nauhaan (ks. mallipiirros C).
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