Anna uusi elämä
hylätyille farkuille!
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Voit leikata ja ommella lehden 1/2019 mallin 24 kaavalla housut
myös aikuisten isokokoisista käytetyistä farkuista. Aseta kaavat
ensin farkkujen päälle ja varmista, että kangas riittää uusien
housujen leikkaamiseen. Pese farkut puhtaiksi ennen työn
aloittamista. Ennen kuin tartut saksiin tutustu vanhojen
farkkujen saumarakenteisiin ja ota niistä opiksesi!
Tee näin:
Kuva 1a ja 1b. Leikkaa farkkujen lahkeet auki läheltä
sisäsauman ompeleita. Levitä farkut pöydälle ja asettele kaavat
farkkujen päälle.Vanhoissa farkuissa oli ehyet, kauniisti kuluneet
sivusaumat, joten niitä käytettiin myös uusien housujen
sivusaumoina. Ratko sivusaumat housujen sivutaskujen

kohdalta, niin saat takalahkeeseen ehyet saumanvarat.
Lahkeiden välissä polven kohdalla oleva kangas saa jäädä
ylimääräiseksi väljyydeksi. Leikkaa kappaleet yksi kerrallaan.
Varo leikkaamasta uusien housujen saumakohtia farkkujen
kuluneimmista kohdista.
Kuva 2. Leikkaa uusien housujen takataskut vanhojen
farkkujen takataskuista; kohdista kaavan taiteviiva vanhojen
taskujen taitereunaan, niin voit käyttää vanhaa taskunsuuta
hyväksesi.
Kuva 3. Leikkaa sisemmät taskupussit etulahkeista, varo
leikkaamasta niiden alla olevia vanhojen farkkujen taskuja.
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Kuva 4. Leikkaa ulommat taskupussit vanhojen farkkujen
taskupusseista.
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toketjun. Lue ja tulosta ohjeeseen liittyvä kuvitettu ompeluohje Vetoketjuhalkio II nettisivuiltamme:
ottobredesign.com/ottobre-lab/kuvitetut-ohjeet/

Kuva 5a ja 5b. Ratko vanhoista farkuista myös vyötärökaitale ja
vyölenkit, jos ne ovat käyttökelpoisia. Leikkaa uusien housujen
vyötärökaitale kaavan mukaan; tee tarvittaessa keskelle taakse
sauma ja käytä vanhojen housujen napinläpeä ja farkkunappia.

Nahkamerkki kertoo housujen alkuperän, ota se talteen ja
ompele se uusiin housuihin. Talleta ylijäävät palat paikkamateriaaliksi.

Hyödynnä myös napitushalkion halkiolista nappeineen, jos
housuissa sellainen on.
Voit ommella housuihin napituksen sijaan metallisen farkkuve-

Valmista housut lehdestä 1/2019 löytyvän työohjeen mukaan.
Käytä ompeluun tikkauslankaa. Paksuja saumoja ommellessasi,
naputa saumojen risteyskohdat ensin litteiksi vasaralla.
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