
© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com

OTTOBRE design®
4/2019 

LITTLE  TEDDY
HUPPULAKKI

© Copyright
Mallit, työohjeet ja kaavat on tarkoitettu vain harrasteompelijoiden 
yksityiskäyttöön. Niiden kaupallinen tai teollinen hyödyntäminen on 
kielletty. Mallit, työohjeet, kaavat, piirrokset ja valokuvat ovat tekijänoike-
uslain suojaamaa materiaalia ja niiden uudelleen valmistaminen millä 
keinolla ja missä muodossa tahansa on rajoitettu ainoastaan tekijänoikeu-
den haltijalle. Valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä 
laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Kaikki oikeudet pidätetään.
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päänympärys 38-40-42-44-46-48-50 cm

LEIKKAAMINEN
Yhdistä kaavat 1+1a ja 2+2a ennen leikkaamista. Leikkaa 
kappaleet teddyneuloksesta kaavaluettelon mukaan; lisää 
leikatessasi kappaleiden reunoihin 7 mm saumanvarat. Leikkaa 
resorista 4,5 cm leveää kaitaletta lakin etu- ja alareunan 
huolitteluun. Jos käytät kaitaleiden kiinnittämiseen tasosaumu-
rin nauhanohjainta, leikkaa kaitaleet siihen sopivan levyisinä.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan ensin suoraompeleel-
la, silitetään auki ja tikataan taso-ompeleella. Taso-ompeleet 
ommellaan tasosaumurin peitetikillä tai perusompelukoneen 
taso-ompeleella (esim. hunajakenno). Lue kaitalehuolittelun 
ohje seuraavalta sivulta.

Kokoaminen: Neulaa ja ompele sivukappaleet keskikappalee-
seen. Huolittele etureuna ja lakin alareuna kaitaleella. Ompele 
KE-sauma; päättele langat ompeleen päissä huolellisesti ja 
ompele molempiin päihin poikittaiset edestakaisompeleet 
suoraompeleella.

TARVIKKEET
- 45…50 cm luomupuuvillaista 
teddyneulosta (CO), lev. 100 cm ja paino 
360 g/m², jousto/palautuvuus 10%

- 5 cm resoria (CO/EL), lev. 90 cm

KAAVALUETTELO kpl

1+1a  sivukappale    2
2+2a  keskikappale    1
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Jos haluat tehdä kaitalehuolittelun perusompelukoneella, voit 
käyttää seuraavaa tekniikkaa.

1. Mittaa huoliteltavan reunan pituus kaavasta. 

2. Määrittele kaitaleen pituus (resorin jousto/palautuvuus 
40…50%)

• Kaitaleen pituus etureunaan = 0,7…0,75 x huoliteltavan 
reunan pituus

• Kaitaleen pituus alareunaan = 0,90 x huoliteltavan reunan 
pituus 

Huom! Koska neulosten joustavuudet vaihtelevat, kaitaleen 
pituus on hyvä tarkistaa ompelemalla koetilkku ennen varsinai-
sen työn ompelua.

3. Ompele näin: 

• Merkitse 1/4-kohdat sekä kaitaleeseen että huoliteltavaan 
reunaan. Ompele kaitaleen reuna huoliteltavaan reunaan op:t 
vastakkain; kohdista merkit ja venytä kaitaletta kaarevissa koh-
dissa kevyesti. Käytä suoraommelta tai saumuria.  Ommel I.

• Käännä kaitaleen toinen reuna huoliteltavan reunan yli 
nurjalle ja tikkaa se paikalleen op:lta läheltä reunaa. Käytä 
kaksoisneulaa. Ommel II.

• Viimeistele nurja puoli leikkaamalla ylimääräinen kaitale pois 
varovasti.

KAITALEHUOLITTELU  RESORILLA
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Huomioithan tekijänoikeudet!

Tämän kaavan voi tulostaa laillisesti 
vain www.ottobredesign.com 
nettisivulta tai 
www.etsy.com/shop/ottobredesign
-nettikaupasta. Mikäli olet saanut sen
muualta, se on todennäköisesti laiton
kopio ja pyydämme sinua hävittämään sen. 

Toivomme, että et myöskään jaa ostamaasi 
kaavaa laittomasti!
Meistä jokainen haluaa palkan työlleen,
niin myös tämän kaavan tekijät. Kiitos, 
että kunnioitat tekijänoikeuksiamme 
ja näin mahdollistat työmme jatkumisen.
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TARKISTUSRUUTU 
5 x 5 cm

Valitse 
tulostin-

asetukseksi
 100% (ei skaalausta). 

Tarkista ruudun 
koko kaavan 
tulostamisen 

jälkeen!


