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VAUVAN  
LEIKKIMATTO / PEITTO
Koko 75 x 90 cm

TARVIKKEET
- 80 cm vaaleaa sileäpintaista pellavaa ja 80 cm tummaa 
ryppypintaista pellavaa (LI), leveys 135-145 cm ja paino 
170 g/m²*

- 95 cm puuvillaista vanulevyä (CO), leveys 150 cm ja 
paino 80 g/m², Vlieseline® 277 COTTON

- 2-3 tokkaa pellavan väristä muliinilankaa, DMC

* Materiaalina voi käyttää myös muuta pehmeää 
kangasta tai napakkaa neulosta esim. flanellia, puuvil-
lavelouria tai puuvillafleeceä
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LEIKKAAMINEN
Kutista kankaat ennen leikkaamista pesemällä ja höyryttämällä 
ne huolellisesti. Leikkaa 77 x 92 cm kokoiset kappaleet 
vaaleasta ja tummasta pellavasta sekä kaksin kerroin taitetusta 
vanulevystä; mitat sisältävät 1 cm saumanvarat.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella; 
saumanvarat jäävät piiloon peiton sisään, joten niitä ei tarvitse 
huolitella.

Kokoaminen: Neulaa vanusta leikatut kappaleet molempien 
pellavakappaleiden np:lle ja aputikkaa pellava ja vanu toisiinsa 
saumanvarojen osuudelta. Neulaa tumma ja vaalea kappale 
toisiinsa op:t vastakkain ja ompele peiton pitkät sivut, jätä 
toisen pitkän sivun keskelle n. 15 cm kääntöaukko. Höyrytä 
saumanvarat auki. Käännä pitkien sivujen saumanvarat kulmissa 
sauman molemmin puolin ja ompele peiton lyhyet sivut. 
Höyrytä lyhyiden sivujen saumanvarat auki ja käännä peitto 
oikein päin. Sulje kääntöaukko pienillä pistoilla käsin ommellen. 
Silitä peitto huolellisesti. 

Tikkaaminen: Peiton kerrokset läpitikataan yhteen ompele-
malla siihen tasavälein pieniä neliönmuotoisia koristeompeleita. 
Mittaa ja merkitse neliöiden paikat peittoon mallipiirroksen 
mukaan esim. pienillä hakaneuloilla tai harsimalla merkkilangat. 
Käytä ompeluun muliinilangan kaikkia kuutta säiettä. Kirjo 
peittoon viisi laakapistoa vierekkäin siten, että pistot muodos-
tavat peiton molemmille puolille pienen n. 6 x 6 mm kokoisen 
neliön. Aloita ja lopeta ommel siten, että langan päät jäävät 
peiton vaalealle puolelle. Pujota langan päät laakapistojen 
muodostaman neliön keskelle ja solmi ne yhteen hevosenhän-
täsolmulla. Leikkaa langan päät n. 2 cm pituisiksi. Erottele 
muliinilangan säikeet toisistaan siten, että langan päistä 
muodostuu pieni tupsu. 

Tasselit: Leikkaa napakasta pahvista 9 x 9 cm pala ja taita pala 
kaksin kerroin. Kierrä vaaleaa muliinilankaa taitetun pahvin 
ympäri tiiviisti n. 20 kertaa. Pujota lankanipun toiseen päähän 
pahvin taitteen kohdalle lanka ja sido sen avulla tasselin pää 
napakaksi. Leikkaa tasselin toisessa päässä langat poikki siten, 
että saksien toinen kärki kulkee pahvien välissä. 

Nipistä tasseli sormiesi välissä tiiviiksi ja rihmaa sen toinen pää: 
leikkaa 15 cm pala muliinilankaa ja kierrä se tiiviisti useaan 
kertaan lähelle yhteensolmittua päätä. Pujota langan päät neulan 
avulla rihmauskohdan sisään, kiristä ja solmi molemmat päät 
piiloon tasselin sisälle. Leikkaa tasselin pää tasaiseksi.

Valmista yhteensä neljä tasselia. Ompele tasselit peiton kulmiin 
huolellisesti, niin ettei vauva saa niitä irti. 
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© Copyright
Mallit, työohjeet ja kaavat on tarkoitettu vain harrasteompelijoiden 
yksityiskäyttöön. Niiden kaupallinen tai teollinen hyödyntäminen on 
kielletty. Mallit, työohjeet, kaavat, piirrokset ja valokuvat ovat 
tekijänoikeuslain suojaamaa materiaalia ja niiden uudelleen 
valmistaminen millä keinolla ja missä muodossa tahansa on 
rajoitettu ainoastaan tekijänoikeuden haltijalle. Valmistamisena 
pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan 
toisintaa. Kaikki oikeudet pidätetään.
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