HIIRI
korkeus 32 cm
TARVIKKEET
- 30 cm pippuritweediä (salt’n pepper tweed)
- täytevanua
- pala harmaata tai vaaleanpunaista huopamaista
villakangasta
- pala mustaa trikoota
- harmaata ja mustaa lankaa
- kaksipuolista tukikangasta,Vlieseline® Vliesofix

KAAVALUETTELO

kpl

Tweed
1 kasvot
2 pään takaosa
3 korva
4 käsi
5 vartalon etukpl
6 vartalon takakpl
7 vartalon alaosa
8 häntä
9 jalka

1
2
2+2
2+2
2
2
1
1
2+2

Villakangas
10 kuono
11 korvan sisäpuoli
12 kämmen
13 sydän

1
2
2
1

Trikoo
14 nenä

1

LEIKKAAMINEN
Leikkaa kaavat kaava-arkilta. Kaavoissa on mukana tarvittavat saumanvarat. Leikkaa kappaleet 1-9 tweedistä ja kappale 14 mustasta trikoosta
kaavaluettelon mukaan. Silitä villakankaan np:lle pala kaksipuolista tukikangasta ja leikkaa siitä kappaleet 10-13.
TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Ompele saumat suoraompeleella.
Kuono, korvan sisäpuoli, kämmen ja sydän: Poista villakankaasta
leikattujen kappaleiden np:lta tukikankaan suojapaperi. Neulaa ja silitä
kuono-, korva-, kämmen- ja sydänkappaleet tweedistä leikattujen
kappaleiden op:lle mallikuvan mukaisesti saumanvaroja kääntämättä.
Ompele osat paikalleen käsin pienin pykäpistoin tai perusompelukoneen
pykäpistoa muistuttavalla ompeleella.
Korvat: Neulaa korvakappaleet toisiinsa pareittain op:t vastakkain
ja ompele kaarevat ulkoreunat. Käännä korvat oikein päin. Taita korviin
pienet laskokset kaavamerkkien mukaan ja aputikkaa alareunat yhteen.
Kädet- ja jalat: Neulaa ja ompele käsi- ja jalkakappaleet toisiinsa
pareittain op:t vastakkain; jätä yläreunat avoimeksi ja jätä kuhunkin
kappaleeseen pieni täyttöaukko kaavamerkkien mukaan. Käännä
kappaleet oikein päin.
Ompele KE-sauma ja silitä sv:t avoimiksi. Neulaa ja aputikkaa kädet
ja jalat etukappaleisiin kaavamerkkien mukaan. Kohdista jalkojen saumat
toisiinsa ennen aputikkaamista, niin saat jalkaterän kääntymään
eteenpäin.
Häntä: Taita häntäkappale op:t vastakkain ja ompele ulkoreunat
yhteen, yläreuna jää avoimeksi ja jätä saumaan pieni täyttöaukko
kaavamerkkien mukaan. Ompele sivusaumat.; kädet jäävät kappaleiden
väliin. Neulaa ja ompele vartalo alaosaan op:t vastakkain (kohdista
vartalon saumat alaosan kaavamerkkeihin); jalat jäävät kappaleiden
väliin. Käännä vartalo oikein päin.
Pää: Neulaa pään takaosat toisiinsa op:t vastakkain ja ompele takasauma.
Ompele pään takaosan muotolaskokset. Aputikkaa korvat takaosaan
kaavamerkkien mukaan, korvan takapuoli pään takaosan op:ta vasten.
Ompele kasvojen kuonosauma. Neulaa kasvot pään takaosaan op:t
vastakkain ja ompele kaareva sauma; kaula jää avoimeksi. Käännä pää
oikein päin.
Yhdistäminen: Täytä kädet, jalat ja häntä vanulla tiiviiksi. Sulje
kääntöaukot käsin ommellen. Täytä vartalo ja pää tiiviiksi. Työnnä
kaulan saumanvarat vartalon sisälle, käännä vartalo-osan pääntieltä
saumanvarat nurjalle ja neulaa pää paikoilleen. Ompele yhdistävä
sauma käsin tihein piilopistoin.
Viimeistely: Harsi nenäkappaleeseen poimulanka lähelle ulkoreunaa
ja kiristä ommelta siten, että sv:t kääntyvät poimutelman sisään.
Muotoile nenäkappale palloksi ja ompele se paikoilleen. Ompele silmät
mustalla langalla muutamin ristiin menevin pistoin kaavamerkkien
mukaan.
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HIIREN PIPO ja HOUSUT
TARVIKKEET
- pala raidallista interlockneulosta
- pala mustaa resoria

KAAVALUETTELO

kpl

Pipo
1 pipon etukpl
2 pipon takakpl
3 pipon reunakaitale

1
1
1

Housut
4 etulahje
5 takalahkeen yläosa
6 takalahkeensuu
7 vyötärökaitale

2
2
2
1

LEIKKAAMINEN
Jäljennä kaavakappaleet arkilta. Kaavoissa on mukana
1 cm saumanvarat.
Pipo: Leikkaa pipokappaleet raitaneuloksesta ja
reunakaitale mustasta resorista kaavaluettelon mukaan.
Housut: Leikkaa lahkeet raitaneuloksesta ja vyötärökaitale
mustasta resorista kaavaluettelon mukaan. Huomioi
takalahkeiden langansuunnat!
TYÖOHJE
Pipo: Huolittele pipokappaleet siksakilla. Neulaa
pipokappaleet toisiinsa op:t vastakkain ja ompele lakisauma
suoraompeleella; jätä korville aukot kaavamerkkien
mukaan.
Ompele reunakaitale renkaaksi. Neulaa ja ompele kaitale
pipon alareunaan op:t vastakkain. Käännä kaitale
kolminkerroin ja tikkaa kaitale op:lta kaksoineulalla;
leikkaa ylimääräiset sv:t pois nurjalta.
Käännä korva-aukkojen saumanvarat nurjalle ja päärmää
reunat käsin ommellen. Ompele pipon kärkeen poimulanka
kaavamerkkien mukaan; kiristä ja päättele huolellisesti.
Housut: Huolittele housukappaleet siksakilla ja ompele
saumat suoraompeleella. Neulaa ja ompele takalahkeiden
yläosat lahkeensuukappaleisiin. Ompele lahkeiden
sisäsaumat. Ompele haarasauma; jätä taakse hännälle
aukko kaavamerkkien mukaan. Käännä aukon saumanvarat
nurjalle ja tikkaa aukko ympäriinsä. Ompele sivusaumat.
Ompele vyötärökaitale renkaaksi. Neulaa ja ompele
kaitale housujen yläreunaan op:t vastakkain. Käännä
kaitale kolminkerroin ja tikkaa kaitale op:lta kaksoineulalla;
leikkaa ylimääräiset sv:t pois nurjalta. Ompele lahkeensuihin
käänteet.
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BACK OF HEAD
PÄÄN TAKAOSA
ACHTERKANT KOP
KOPFHINTERTEIL
BAKHUVUD

PALM
KÄMMEN
HANDPALM
HANDFLÄCHE
HANDFLATA
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LOWER TORSO
VARTALON ALAOSA
ONDERKANT ROMP
KÖRPERUNTERTEIL
KROPPENS NEDRE DEL
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INNER EAR PIECE
KORVAN SISÄPUOLI
BINNENKANT OOR
INNENOHR
INNERÖRA

Mou se - H iir i - Mu is Ma u s - Mu s
Pan ts - H o u sut - H ose - Broekje - Byxa

WAISTBAND - VYÖTÄRÖKAITALE - TAILLEBAND - BUNDSTREIFEN - LINNING

Pan ts - H o u sut - H ose - Broekje - Byxa

UPPER PANTS BACK TAKALAHKEEN
YLÄOSA BOVENKANT
ACHTERBEEN OBERES RÜCKW.
HOSENTEIL BAKBYXANS
ÖVERDEL

PANTS FRONT ETULAHJE VOORBEEN VORD. HOSENTEIL FRAMBYXA

LOWER BACK-LEG PANEL TAKALAHKEENSUU ONDERKANT
ACHTERBEEN UNTERES RÜCKW.
HOSENTEIL BAKBYXANS BENSLUT
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H a t - P ipo - Mu ts Mü tze - Mössa

HAT BACK PIPON TAKAKPL ACHTERPAND
MUTS - RÜCKW.
MÜTZENTEIL MÖSSANS
BAKSTYCKE
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BINDING - PIPON REUNAKAITALE - BIES RANDSTREIFEN - MÖSSANS KANTREMSA

HAT
FRONT PIPON
ETUKPL VOORPAND
MUTS - VORD.
MÜTZENTEIL MÖSSANS
FRAMSTYCKE
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