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PEHMOLAMMAS

Kuva 5: Taita korvat kaksin kerroin kaavamerkkien mukaan  
ja aputikkaa ne oikeaan asentoon saumanvarojen osuudelta.

Kokoaminen: 
Kuva 6: Aputikkaa jalat ja korvat toiseen vartalokappaleeseen 
op:t vastakkain kaavamerkkien mukaan.

Kuva 7: Neulaa ja ompele vartalokappaleet toisiinsa op:t 
vastakkain; jätä päälaelle hakkimerkkien väliin kääntöaukko. 

Kuva 8:  Kavenna saumanvarat ja käännä lammas oikein päin. 
Täytä lammas vanulla napakaksi. Taita kääntöaukon saumanva-
rat nurjalle ja sulje kääntöaukko käsin ommellen. 

Etu- ja takajalat: 
Kuva 1: Leikkaa pellavasta kaksi 14 x 11 cm palaa ja aseta ne 
päällekkäin op:t vastakkain. Neulaa etu- ja takajalkojen kaavat 
pellavakappaleiden päälle rinnakkain siten, että kaavojen ympä-
rille jää vähintään 5 mm saumanvarat. Ompele jalkojen ja käsien 
ääriviivat tiheällä suoraompeleella; käytä kaavaa sapluunana om-
mellessasi. Jätä yläreunojen osuus avoimeksi, aloita ja päätä 
ommel huolellisesti edestakaisompelein.

Kuva 2: Leikkaa jalat irti 5 mm saumanvaroin; yläreunoihin ei 
tarvitse lisätä saumanvaraa.  Avaa saumat kynnellä painaen ja 
käännä jalat oikein päin. Täytä kappaleet täytevanulla.  Aputikkaa 
yläreunat yhteen.

Korvat: 
Kuva 3:  Leikkaa pellavasta ja puuvillajerseystä 8 x 8 cm palat ja 
aseta ne päällekkäin op:t vastakkain. Leikkaa paperista kaksi 
korvan kaavaa ja neulaa ne pellava- ja jerseykappaleiden päälle 
rinnakkain siten, että kaavojen ympärille jää vähintään 5 mm 
saumanvarat; huomaa että valmiiden korvien tulee olla toistensa 
peilikuvat. Ompele korvien ääriviivat tiheällä suoraompeleella; 
käytä kaavaa sapluunana ommellessasi. Jätä korvien kiinnitysreu-
nat avoimeksi, aloita ja päätä ommel huolellisesti edestakaisom-
pelein.

Kuva 4: Leikkaa korvat irti 5 mm saumanvaroin; lisää kiinnitys-
reunoihin 1 cm saumanvarat.  Viistoa kulmat ja käännä korvat 
oikein päin. 

LEIKKAAMINEN
Leikkaa vartalokappaleet puuvillajerseystä; lisää leikatessasi 
kappaleiden reunoihin 1 cm saumanvarat. Huomaa, että 
lampaan jalat ja korvat leikataan myöhemmin.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella; 
saumanvarat jäävät  piiloon lampaan sisään, joten niitä ei 
tarvitse huolitella. Saumat on hyvä ommella kahteen kertaan, 
niin lampaasta tulee leikinkestävä.

Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikangasta molempiin vartalo-
kappaleisiin.

Lampaan kasvot: Jäljennä lampaan kasvot liimaharson 
paperipuolelle ja leikkaa se irti reiluin saumanvaroin. Silitä 
kasvot pellavatilkun np:lle ja leikkaa kappale irti ääriviivoja 
pitkin. Poista liimaharson paperi kappaleen np:lta.  Silitä kasvot 
toisen vartalokappaleen op:lle kaavamerkkien mukaan.

Neulaa kuvion kohdalle lammaskappaleen np:lle irtirevittävää 
tukikangasta.  Applikoi kasvot paikoilleen suorampeleella lähel-
tä reunaa pellavan värisellä ompelulangalla. Kirjo kasvoihin sil-
mät ja suu suoraompeleella tumman harmaalla tikkauslangalla. 
Päättele langanpäät huolellisesti. Poista irtirevittävä tukikangas 
np:lta ja höyrytä kuvio op:lta.

TARVIKKEET
- 30 x 15 cm pala pilkullista puuvillajerseytä
- 30 x 30 cm pala vaaleaa pellavaa
- pala tukikangasta,  Vlieseline® G 785
- kaksipuolista liimaharsoa, Vlieseline® Vliesofix 
- irtirevittävää tukikangasta, Vlieseline® Stickvlies
- tumman harmaata tikkauslankaa, Epic no. 80
- täytevanua

KAAVALUETTELO kpl

1 vartalo    2
2 takajalka   2+2
3 etujalka    2+2
4 korva    2+2
      lampaan kasvot
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Kuva 5: Taita korvat kaksin kerroin kaavamerkkien mukaan  
ja aputikkaa ne oikeaan asentoon saumanvarojen osuudelta.

Kokoaminen: 
Kuva 6: Aputikkaa jalat ja korvat toiseen vartalokappaleeseen 
op:t vastakkain kaavamerkkien mukaan.

Kuva 7: Neulaa ja ompele vartalokappaleet toisiinsa op:t 
vastakkain; jätä päälaelle hakkimerkkien väliin kääntöaukko. 

Kuva 8:  Kavenna saumanvarat ja käännä lammas oikein päin. 
Täytä lammas vanulla napakaksi. Taita kääntöaukon saumanva-
rat nurjalle ja sulje kääntöaukko käsin ommellen. 

Etu- ja takajalat: 
Kuva 1: Leikkaa pellavasta kaksi 14 x 11 cm palaa ja aseta ne 
päällekkäin op:t vastakkain. Neulaa etu- ja takajalkojen kaavat 
pellavakappaleiden päälle rinnakkain siten, että kaavojen ympä-
rille jää vähintään 5 mm saumanvarat. Ompele jalkojen ja käsien 
ääriviivat tiheällä suoraompeleella; käytä kaavaa sapluunana om-
mellessasi. Jätä yläreunojen osuus avoimeksi, aloita ja päätä 
ommel huolellisesti edestakaisompelein.

Kuva 2: Leikkaa jalat irti 5 mm saumanvaroin; yläreunoihin ei 
tarvitse lisätä saumanvaraa.  Avaa saumat kynnellä painaen ja 
käännä jalat oikein päin. Täytä kappaleet täytevanulla.  Aputikkaa 
yläreunat yhteen.

Korvat: 
Kuva 3:  Leikkaa pellavasta ja puuvillajerseystä 8 x 8 cm palat ja 
aseta ne päällekkäin op:t vastakkain. Leikkaa paperista kaksi 
korvan kaavaa ja neulaa ne pellava- ja jerseykappaleiden päälle 
rinnakkain siten, että kaavojen ympärille jää vähintään 5 mm 
saumanvarat; huomaa että valmiiden korvien tulee olla toistensa 
peilikuvat. Ompele korvien ääriviivat tiheällä suoraompeleella; 
käytä kaavaa sapluunana ommellessasi. Jätä korvien kiinnitysreu-
nat avoimeksi, aloita ja päätä ommel huolellisesti edestakaisom-
pelein.

Kuva 4: Leikkaa korvat irti 5 mm saumanvaroin; lisää kiinnitys-
reunoihin 1 cm saumanvarat.  Viistoa kulmat ja käännä korvat 
oikein päin. 

LEIKKAAMINEN
Leikkaa vartalokappaleet puuvillajerseystä; lisää leikatessasi 
kappaleiden reunoihin 1 cm saumanvarat. Huomaa, että 
lampaan jalat ja korvat leikataan myöhemmin.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella; 
saumanvarat jäävät  piiloon lampaan sisään, joten niitä ei 
tarvitse huolitella. Saumat on hyvä ommella kahteen kertaan, 
niin lampaasta tulee leikinkestävä.

Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikangasta molempiin vartalo-
kappaleisiin.

Lampaan kasvot: Jäljennä lampaan kasvot liimaharson 
paperipuolelle ja leikkaa se irti reiluin saumanvaroin. Silitä 
kasvot pellavatilkun np:lle ja leikkaa kappale irti ääriviivoja 
pitkin. Poista liimaharson paperi kappaleen np:lta.  Silitä kasvot 
toisen vartalokappaleen op:lle kaavamerkkien mukaan.

Neulaa kuvion kohdalle lammaskappaleen np:lle irtirevittävää 
tukikangasta.  Applikoi kasvot paikoilleen suorampeleella lähel-
tä reunaa pellavan värisellä ompelulangalla. Kirjo kasvoihin sil-
mät ja suu suoraompeleella tumman harmaalla tikkauslangalla. 
Päättele langanpäät huolellisesti. Poista irtirevittävä tukikangas 
np:lta ja höyrytä kuvio op:lta.
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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 tekijänoi-
keuslain suojaamaa materiaalia ja niiden uudelleen valmistaminen millä 
keinolla ja missä muodossa tahansa on rajoitettu ainoastaan tekijänoi-
keuden haltijalle. Valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä 
laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Kaikki oikeudet pidätetään.
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