
LEIKKAAMINEN
Leikkaa kaavakappaleet arkilta. Jäljennä vuorin sivukappaleelle
kaava päällisen sivukappaleesta kaavamerkintöjen mukaan;
ks. oheiset pienoiskaavat.
Leikkaa kappaleet kankaista ja vanusta kaavaluettelon mukaan.
Lisää leikatessasi kappaleiden reunaan1 cm:n saumanvarat;
vanut leikataan ilman saumanvaroja.

Leikkaa lisäksi: (mitoissa on mukana 1 cm:n
saumanvarat)
Vihreästä puuvillakankaasta
- kaksi 3 x 17 cm kaitaletta taskujen somistefrilloiksi
- 3,5 x 65 cm kaitale tereeseen
Kuviollisesta puuvillakankaasta
- 7 x 74 cm kaitale olkahihnaksi
Vanusta
- 2,5 x 74 kaitale olkahihnaan

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Ompele saumat suoraompeleella ja
tikkaa läheltä reunaa.
Valmistelut: Neulaa ja silitä vanukappaleet päällisen sivu-
ja pohjakappaleisiin sekä olkahihnan keskelle np:lle. Ompele
sekä päällisen että vuorin sivukappaleiden muotolaskokset.
Tere: Taita terekaitale kaksinkerroin np:t vastakkain. Leikkaa
nyöristä 65 cm pala. Aseta nyöri tereen sisään ja aputikkaa
avoimet reunat yhteen mahdollisimman läheltä nyöriä; käytä
vetoketjupaininjalkaa. Leikkaa tere kahteen samanmittaiseen
palaan.  Aputikkaa tereet päällisen sivukappaleiden alareunaan
kaavamerkkien mukaan.
Taskut: Huolittele somistefrillojen toiset pitkät reunat
saumurin rullapäärmeellä tai kapealla tiheällä siksakilla. Ompele
frillojen toisiin reunoihin poimulangat. Poimuta frillakaitaleet
siipien alareunan mittaisiksi (ks. kaavamerkinnät). Neulaa ja
aputikkaa frillat kahden vastakkaisen siiven alareunaan op:t
vastakkain; pyöristä frillan päät vähitellen kohti saumanvaraa,
ettei päihin tule kulmia.
Neulaa siipikappaleet toisiinsa pareittain, op:t vastakkain ja
ompele ne toisiinsa ulkoreunoista. Jätä pieni kääntöaukko

kummankin siiven alareunaan. Kavenna saumanvarat ja käännä
siivet oikein päin. Tikkaa siiven yläreuna (=taskunsuu). Neulaa
siivet päällisen sivukappaleisiin kaavamerkkien mukaan ja
tikkaa läheltä reunaa; kääntöaukot sulkeutuvat samalla.
Jalat: Neulaa ja ompele jalkakappaleet toisiinsa pareittain
op:t vastakkain; jätä suora yläreuna avoimeksi. Kavenna
saumanvarat, tee kulmaan aukileikkaus ja käännä kappaleet
oikein päin.  Aputikkaa jalat päällisen sivukappaleisiin
kaavamerkkien mukaan.
Olkahihna: Taita olkahihnakaitale kaksin kerroin op:t
vastakkain ja ompele pitkä sivu. Käännä olkahihna oikein päin
ja silitä se huolellisesti siten, että sauma jää hihnan keskelle.
Aseta nyöri olkahihnan keskelle siten, että nyörin päät ovat
yhtä etäällä molemmista päistä. Taita ja neulaa olkahihna
pituussuunnassa kaksin kerroin siten, nyöri jää olkahihnan
sisään. Tikkaa olkahihnan reunat yhteen nyörin osuudelta.
Tikkaa päät siten, että nyöri ei pääse kujastaan ulos. Neulaa
ja aputikkaa olkahihnan avoimet päät toiseen päällisen
sivukappaleeseen kaavamerkkien mukaan.
Päällisen kokoaminen: Neulaa päällisen pohjakappaleen
toinen reuna sivukappaleeseen ja ompele kappaleet toisiinsa
tereen aputikkauksen ommeljuovaa pitkin. Neulaa ja ompele
toinen sivukappale jo yhdistettyihin pohja- ja sivukappaleisiin
vastaavasti; ommel jatkuu olkahihnojen yli *- kaavamerkkeihin
asti.
Vuorin kokoaminen: Ompele vuorin pohjakappale toiseen
vuorin sivukappaleeseen. Neulaa ja ompele toinen sivukappale
jo yhdistettyihin pohja- ja sivukappaleisiin; ommel jatkuu
linnun pyrstössä *-kaavamerkkiin asti. Jätä vuorin alareunaan
n. 7 cm kääntöaukko.
Yhdistäminen: Sekä päällinen että vuori ovat vielä nurin
päin. Neulaa ja ompele päällisen ja vuorin avoimet reunat
toisiinsa op:t vastakkain. Silitä laukun suun saumanvarat auki
silitysraudan kärjellä ja käännä laukku kääntöaukon kautta
oikein päin.
Viimeistely: Pujota vuori päällisen sisään ja tikkaa laukun
suu läheltä reunaa. Ompele linnulle silmä tiheällä siksakilla
kaavamerkkien mukaan. Kiinnitä laukun suuhun painonappi
käsin ommellen.
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LINTULAUKKU
laukkuosan korkeus 18 cm

PIENOISKAAVAT

TARVIKKEET
- 20 cm vakosamettia päälliseen
- pala vihreää puuvillakangasta vuoriin, tereisiin ja frilloihin
- pala kuviollista puuvillakangasta taskuihin, jalkoihin ja
  olkahihnaan
- liimapintaista vanua,  Vlieseline Volumenvlies H 640
- 120 cm puuvillanyöriä, ø 5 mm
- ommeltava painonappi, ø 10 mm

KAAVALUETTELO kpl

Sametti (päällinen)
1 sivukappale 2
2 pohja 1
Vihreä puuvillakangas (vuori)
1 � sivukappale 2
2 pohja 1
Kuviollinen puuvillakangas
3 siipi (tasku) 2+2
4 jalka 4
Vanu
1 sivukappale 2
2 pohja 1
3 siipi 2

18 cm

päällinen

vuori



All material contained in this OTTOBRE design®
pattern is protected under the Copyright Act.
No material may be reproduced in whole or in
part.  All commercial use is strictly forbidden.
All rights reserved to the copyright holder.
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