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HELPPO  
VETOKETJUHALKIO 
tytön housuihin

Leikkaa etulahkeiden vetoketjuhalkion vasen ja oikea reuna 
kaavamerkintöjen mukaan. Merkitse halkioon KE-merkit ja 
silitä oikeaan halkioreunaan alavaran taite. Ompele halkio 1 cm 
saumanvaroin. Käytä vetoketjun ompeluun vetoketjupaininjal-
kaa ja päällitikkaukseen tavallista paininjalkaa.  

1. Valmista vetoketjulista: Taita vetoketjulista kaksin kerroin 
op:t vastakkain ja ompele alareunat yhteen. Käännä lista oikein 
päin ja huolittele sen ulkoreunat yhteen. Ompele vetoketju 
vetoketjulistan reunaan.
2. Huolittele vetoketjuhalkion reunat ja haarasaumat takavyö-
tärölle saakka. Ompele haarasauma takavyötäröltä vetoketju-
halkion pohjaan. 
3. Neulaa ja ompele vetoketjulista halkion vasempaan reunaan 

ensin op:t vastakkain siten, että vetoketjun toinen reuna jää 
väliin (I). Käännä sitten vetoketjulista oikeaan asentoonsa ja 
tikkaa halkioreuna läheltä vetoketjua (II). 
4. Sulje vetoketju ja neulaa halkio oikeaan asentoonsa; kohdista 
oikean halkioreunan KE-taite vasemman reunan KE-merkkiin. 
Neulaa vetoketjun toinen reuna halkion alavaraan halkion 
nurjalta puolelta; käännä vetoketjulista pois tieltä. 
5. Poista nuppineulat housujen op:lta, avaa vetoketju ja ompele 
vetoketjun toinen reuna kiinni alavaraan kahdella tikkauksella.  
6. Sulje vetoketju ja neulaa halkio lopulliseen asentoonsa. 
Tikkaa vetoketjuhalkio op:lta; käännä vetoketjulista pois tieltä 
tikkaamisen ajaksi ja käytä kaavaa sapluunana tikatessasi. 
Ompele vetoketjulistan alakulma alavaran saumanvaraan 
nurjalta.
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HELPPO 
VETOKETJUHALKIO

pojan housuihin

Leikkaa etulahkeiden vetoketjuhalkion vasen ja oikea reuna 
kaavamerkintöjen mukaan. Merkitse halkioon KE-merkit ja 
silitä vasempaan halkioreunaan alavaran taite. Ompele halkio 
1 cm saumanvaroin. Käytä vetoketjun ompeluun vetoketjupai-
ninjalkaa ja päällitikkaukseen tavallista paininjalkaa.  

1. Valmista vetoketjulista: Taita vetoketjulista kaksin kerroin 
op:t vastakkain ja ompele alareunat yhteen. Käännä lista oikein 
päin ja huolittele sen ulkoreunat yhteen. Ompele vetoketju 
vetoketjulistan reunaan.
2. Huolittele vetoketjuhalkion reunat ja haarasaumat takavyö-
tärölle saakka. Ompele haarasauma takavyötäröltä vetoketju-
halkion pohjaan. 
3. Neulaa ja ompele vetoketjulista halkion oikeaan reunaan 

ensin op:t vastakkain siten, että vetoketjun toinen reuna jää 
väliin (I). Käännä sitten vetoketjulista oikeaan asentoonsa ja 
tikkaa halkioreuna läheltä vetoketjua (II). 
4. Sulje vetoketju ja neulaa halkio oikeaan asentoonsa; kohdista 
vasemman halkioreunan KE-taite oikean reunan KE-merkkiin. 
Neulaa vetoketjun toinen reuna halkion alavaraan halkion 
nurjalta puolelta; käännä vetoketjulista pois tieltä. 
5. Poista nuppineulat housujen op:lta, avaa vetoketju ja ompele 
vetoketjun toinen reuna kiinni alavaraan kahdella tikkauksella.  
6. Sulje vetoketju ja neulaa halkio lopulliseen asentoonsa. 
Tikkaa vetoketjuhalkio op:lta; käännä vetoketjulista pois tieltä 
tikkaamisen ajaksi ja käytä kaavaa sapluunana tikatessasi. 
Ompele vetoketjulistan alakulma alavaran saumanvaraan 
nurjalta.


