OLKALAUKKU
koko 17 x 12 cm,
olkahihan pituus 97 cm
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TARVIKKEET
- 20 cm tekonahkaa, leveys 135 cm ja
paino 207 g/m²
- 15 cm painettua puuvillakangasta vuoriin
- 20 cm silittämällä kiinnittyvää vanua
(liimavanu),Vlieseline® H 640
- metallihampainen vetoketju, pit. 15 cm
- kaksi pientä papukaijalukkoa
- kolme D-lenkkiä, lev. 15 mm
- tekstiililiimaa, Gütermann®
- tekonahkan väristä tikkauslankaa,
Epic n:o 80

MALLISTA
Laukussa on irroitettava olkahihna. Se kiinnittyy laukkuun
ommeltaviin D-lenkkeihin papukaijalukoilla. Laukun päällikappaleeseen silitetään liimavanua, jotta laukusta saadaan ryhdikäs.
LEIKKAAMINEN
Leikkaa laukkua varten tekonahasta 19 x 26 cm pala ja vuorikankaasta kaksi 18,5 x 13,5 cm palaa. Leikkaa lisäksi tekonahasta 4 x 100 cm kaitale olkahihnaan, 4 x 10 cm kaitale D-lenkkien
kiinnittämistä varten ja 1 x 8 cm pala vetoketjun vetimeen.
Mitat sisältävät 1 cm saumanvarat.
TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella
1 cm saumanvaroin. Laukku on vuoritettu, joten saumanvaroja
ei tarvitse huolitella. Käytä tekonahkaa ommellessasi teflon-paininjalkaa.
Tukeminen: Leikkaa ja silitä liimavanusta pala laukkukappaleen np:lle.

Valmistelut: Taita D-lenkkien kiinnittämiseen tarkoitettu
kaitale pituussuunnassa nelin kerroin ja tikkaa pitkät reunat
toisiinsa läheltä reunaa. Leikkaa kaitale kahteen saman mittaiseen palaan. Pujota kaitaleet D-lenkkeihin, taita lenkit kaksin
kerroin ja aputikkaa niiden päät yhteen. Aputikkaa D-lenkit
vetoketjun molempiin päihin lähelle hammastuksen päättymiskohtaa op:t vastakkain. D-lenkkien välin tulee olla 16 cm.
Pujota kolmas D-lenkki vetoketjun vetimeen. Liimaa vetimeen
tarkoitettu kaitale kaksin kerroin niin, että D-lenkki jää taitteelle kaiteleen väliin. Pyöristä vetimen pää ja tikkaa vedin ympäriinsä läheltä reunaa.
Olkahihna: Taita olkahihna pituussuunnassa nelin kerroin ja
tikkaa pitkät reunat toisiinsa läheltä reunaa. Ompele tikkaus
myös hihnan toiseen reunaan. Jos hihna alkaa teflon-paininjalasta huolimatta kiertyä ommellessa, voit liimata hihnan nelin
kerroin ennen ompelua tai laittaa hihnan ja paininjalan väliin
suikaleen kaavapaperia estämään paininjalan takertumisen
tekonahkaan. Tarkista hihnan pituus sopivaksi. Pujota hihnan
päät papukaijalukkoihin ja ompele päät kiinni kaksoistikkauksella.
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Kokoaminen:
1. Ompele vetoketju laukkukappaleen lyhyempiin sivuihin op:t
vastakkain; käytä vetoketjupaininjalkaa ja aloita ja päätä ommel
D-lenkkien kiinnitystikkauksen kohdalle.
2. Aseta vuorikappaleiden pidempien sivujen op:t vetoketjun
np:ta vasten ja ompele ne vetoketjuun edellistä ommelta pitkin.
3. Ompele laukkukappaleen sivusaumat 1 cm saumanvaroin
niin, että ompeleet kulkevat 5 mm päässä vetoketjun kiinnitysompeleiden aloitus- ja päätepisteistä. Huolehdi, että vetoketju
on auki, jotta saat laukun käännettyä oikein päin.
4. Kavenna sivusaumojen saumanvaroja hieman ja paina saumat
auki. Ompele vetoketjun päät laukun yläreunaan sivusaumojen
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kohdalle; D-lenkkien kiinnityshihnat jäävät vetoketjun päiden ja
laukun sivusaumojen väliin.
5. Neulaa ja ompele vuorikappaleiden sivusaumat ja alareuna
toisiinsa op:t vastakkain; jätä alareunaan n. 8 cm kääntöaukko ja
ompele kulmat hieman pyöristäen. Kavenna vuorin saumanvaroja hieman.
6. Käännä laukku oikein päin ja sulje kääntöaukko käsin
ommellen.
7. Kiinnitä hihna papukaijalukoilla laukun D-lenkkeihin.
Hienoa, nyt laukku on valmis!
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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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