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TARVIKKEET
- 25 x 10 cm pala luonnonvalkoista meleerattua 
  puuvillajerseytä
- pala tukikangasta, Vlieseline® G 700
- pala kaksipuolista liimaharsoa, Vlieseline® Vliesofix
- pala irtirevittävää tukikangasta, Vlieseline® Stickvlies
- kolme erikokoista ja -väristä isoreikäistä puuhelmeä  
  (ø 6 mm, 10 mm ja 13 mm)
- 60…70 cm vahattua puuvillanyöriä, ø 1,5 mm
- kankaan väristä tikkauslankaa, Epic no. 80

LINTUKORU
linnun korkeus 5,7 cm 
ja leveys 9,5 cm
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Piirros 1

© 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.

kangaspalojen yläpuolelle (kohdista kaava ommeltuihin 
merkkilankoihin, ks. piirros 1) ja ompele linnun ääriviivat 
suoraompeleella kahteen kertaan; jätä hakkimerkin kohta 
ompelematta nyörin pujottamista varten. 

Leikkaa siiven kaava sapluunaksi.  Aseta kaava linnun päälle ja 
kohdista yläreuna jo ommeltuun reunatikkaukseen. Ompele 
siiven alareuna kaavan ääriviivaa pitkin. Poista merkkilangat. 
Irrota irtirevittävä tukikangas varovasti. Leikkaa ylimääräinen 
kangas pois n. 2 mm etäisyydeltä ulkoreunan ompeleesta. 

Nyöri: Tarkista nyörin pituus lapselle sopivaksi. Pujota nyörin 
päät linnun sisään ja ompele ne paikalleen kaavan ääriviivaa 
pitkin lyhyellä edestakaisompeleella; päät saavat jäädä n. 15 mm 
linnun sisäpuolelle. Tee nyöriin hevosenhäntäsolmu mahdollisim-
man lähelle lintua. Pujota nyöriin kolme puuhelmeä ja kiinnitä ne 
paikoilleen toisella hevosenhäntäsolmulla.

KAAVANOSAT
1 lintu 
2 siipi

TYÖOHJE

Leikkaaminen ja valmistelut: Leikkaa kankaasta kaksi 12 x 
10 cm kokoista suorakaiteen muotoista palaa. Leikkaa ja silitä 
samankokoiset tukikangaspalat kangaspalojen np:lle.

Jäljennä linnun kaava liimaharson paperipuolelle ja leikkaa se irti 
ääriviivaa pitkin. Leikkaa liimaharsopalaan hakkimerkin kohdalle 
6 mm leveä ja 20 mm syvä kolo nyörin päiden pujottamista 
varten (kaavaan tummennettu alue). Silitä liimaharsopala toisen 
kangaspalan np:lle. Harsi merkkilangat linnun pyrstön ja nokan 
sekä nyöriä varten leikatun kolon kohdalle tilkun op:lle siten, että 
merkkilanka kiinnittyy vain jerseyn pintaan eikä näy np:lle, ks. 
piirros 1.

Kokoaminen: Poista liimaharson toiselta puolelta paperi. 
Neulaa kangaspalat toisiinsa np:t vastakkain ja silitä ne yhteen. 
Leikkaa irtirevittävästä tukikankaasta 12 x 10 cm pala ja neulaa 
kangaspalojen alapuolelle.  Aseta linnun kaava sapluunaksi 

LINTUKORU
linnun korkeus 5,7 cm 
ja leveys 9,5 cm
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