
EVENING SONG
LINTUSOITTORASIA

TARVIKKEET
- 30 x 35 cm pala pilkullista puuvillajerseytä 
- 15 x 25 cm pala valkoista puuvillajerseytä
- 20 x 30 cm pala vaaleaa luomupuuvillaista 
teddyneulosta

- 25 x 10 cm pala vaaleaa pellavaa
- pala tukikangasta, Vlieseline® G 785
- pala levyvanua, Vlieseline® 277 Cotton
- kaksipuolista liimaharsoa, Vlieseline® 
Vliesofix

- irtirevittävää tukikangasta, Vlieseline® 
Stickvlies

- valkoista, mustaa ja pellavan väristä 
tikkauslankaa ompeluun ja applikoimiseen, 
Epic n:o 80

- pieni vesipesua kestävä soittorasia, Efie.de

KAAVALUETTELO kpl

1 vartalo     2
2 siipi    2+2
3 sulka     2
4 ripustuslenkki*    1
5 jalka    2+2
6 nokka     2
      linnun silmä   
      sulan koristekuvio

Siipien kiinnittäminen, kuva 8: Neulaa ja ompele siivet 
vartalokappaleisiin yläreunastaan kaavamerkkien mukaan (D-E); 
käytä suoraommelta ja tee molempiin päihin edestakaisompe-
leet.

Vartalon kokoaminen, kuva 9: Neulaa vartalokappaleet 
toisiinsa op:t vastakkain ja ompele ne yhteen hakkimerkistä A 
hakkimerkkiin B suoraompeleella; tee molempiin päihin 
edestakaisompeleet.

Pujota soittorasian vedin linnun sisään ja aseta naru kulkemaan 
hakkimerkin B kohdalta. 

Ompele hakkimerkkien B ja C väli suoraompeleella ja tee 
alkuun ja loppuun edestakaisompeleet; jätä hakkimerkin B 
kohdalle 3 mm aukko, josta soittorasian naru pääsee kulkemaan 
vapaasti.

Kuva 10: Kavenna saumanvarat ja käännä lintu oikein päin. 
Leikkaa levyvanusta n. 5 cm leveitä kaitaleita ja kääri ne 
soittorasian ympärille pehmentämään sitä. Leikkaa levyvanusta 
erikokoisia paloja. Pujota soittorasia linnun sisään ja täytä lintu 
vanupaloilla napakaksi. Tarkkaile välillä soittorasian paikkaa, 
jotta lintu pysyy ripustettaessa tasapainoisena. Taita kääntöau-
kon saumanvarat nurjalle ja sulje kääntöaukko käsin ommellen. 

Pujota soittorasian vedin sulkakappaleiden sisään, käännä 
kääntöaukon saumanvarat nurjalle ja sulje kääntöaukko käsin 
ommellen.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa linnun siipikappaleet teddyneuloksesta, vartalo 
pilkullisesta ja sulka ja ripustuslenkki valkoisesta puuvillajer-
seystä kaavaluettelon mukaan; lisää leikatessasi kappaleiden 
kaikkiin reunoihin 1 cm saumanvarat. *Ripustuslenkin kaavassa 
on mukana tarvittavat saumanvarat. Leikkaa levyvanusta kaksi 
palaa siipikappaleisiin; lisää kappaleisiin 3 mm saumanvarat. 
Huomaa, että linnun jalat ja nokka leikataan myöhemmin.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella, 
kukin kappale vastaavan värisellä langalla. Saumanvarat jäävät 
piiloon soittorasian sisään, joten niitä ei tarvitse huolitella. 
Linnun vartalon, jalkojen ja ripustuslenkin saumat on hyvä 
ommella kahteen kertaan, niin linnusta tulee leikinkestävä.

Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikangasta vartalokappaleisiin 
ja ripustuslenkkiin. 

Linnun silmät, kuva 1: Jäljennä kaksi linnun silmää kaksipuo-
lisen liimaharson paperipuolelle ja leikkaa ne irti reiluin 
saumanvaroin. Silitä silmät valkoisen jerseytilkun np:lle ja 

leikkaa ne irti ääriviivoja pitkin. Poista kuvioista liimaharson 
paperit. Silitä silmät vartalokappaleiden op:lle kaavamerkkien 
mukaan. Neulaa kuvioiden kohdille, vartalokappaleiden np:lle 
pala irtirevittävää tukikangasta.  Applikoi silmät paikoilleen 
suoraompeleella läheltä reunaa.

Kirjo silmiin luomi ja silmäterä mustalla langalla tiheillä 
erilevyisillä siksak-ompeleilla tai käsin ommellen. Poista lopuksi 
irtirevittävä tukikangas nurjalta, siisti langanpäät ja höyrytä 
kappaleet.

Jalat, kuva 2: Leikkaa pellavasta kaksi 10 x 10 cm palaa ja 
aseta ne päällekkäin op:t vastakkain. Leikkaa paperista kaksi 
jalan kaavaa ja neulaa ne pellavakappaleiden päälle rinnakkain 
siten, että molempien jalkojen ympärille jää vähintään 5 mm 
saumanvarat. Ompele jalkojen ääriviivat tiheällä suoraompe-
leella; käytä kaavaa sapluunana ommellessasi. Jätä jalkojen 
yläreunojen osuus avoimeksi, aloita ja päätä ommel huolellisesti 
edestakaisompelein.

Leikkaa jalat irti 5 mm saumanvaroin; yläreunoihin ei tarvitse 
lisätä saumanvaraa. Tee pieniä aukileikkauksia saumanvarojen 
kaareviin kohtiin ja avaa saumat kynnellä painaen. Käännä jalat 
oikein päin. Leikkaa levyvanusta pieniä suikaleita ja täytä jalat 
vanulla.  Aputikkaa yläreunat yhteen.

Nokka, kuva 3: Leikkaa pellavasta kaksi 5 x 5 cm palaa. 
Leikkaa ja silitä nokan kaavalla pala tukikangasta toisen 
pellavapalan np:lle.  Aseta pellavapalat op:t vastakkain ja ompele 
nokan ääriviivat tiheällä suoraompeleella. Leikkaa nokka irti 
muutaman millin saumanvaroin. Käännä nokka oikein päin ja 
silitä se.

Ripustuslenkki, kuvat 4A ja 4B: Taita ripustuslenkkikaitale 
pituussuunnassa kaksin kerroin op:t vastakkain ja ompele pitkä 
sivu. Kavenna saumanvarat 6 mm levyisiksi ja silitä saumanvarat 
auki. Käännä kaitale oikein päin. Silitä ripustuslenkki siten, että 
sauma jää valmiin lenkin sisäpuolelle keskelle lenkkiä. Taita ja 
aputikkaa ripustuslenkki kaksin kerroin.

Siivet, kuva 5: Neulaa ensin kaksi siipikappaletta toisiinsa op:t 
vastakkain ja neulaa sitten yksi vanukappale siiven np:lle. 
Ompele siipikappaleet toisiinsa siten, että ommel kulkee 3 mm 
etäisyydellä vanun ulkoreunasta; jätä kaavamerkkien väliin 
kääntöaukko. Kavenna saumanvarat, viistoa kärjet ja käännä 
siipi oikein päin. Valmista toinen siipi vastaavasti. Sulje kääntöau-
kot käsin ommellen.

Sulka, kuvat 6A ja 6B: Jäljennä kaksi sulan koristekuviota 
kaksipuolisen liimaharson paperipuolelle ja leikkaa ne irti 
reiluin saumanvaroin. Silitä kuviot pilkullisen jerseytilkun np:lle 
ja leikkaa ne irti ääriviivoja pitkin. Poista kuvioista liimaharson 
paperit. Silitä koristeet sulkakappaleiden op:lle kaavamerkkien        
mukaan. Leikkaa levyvanusta pala ja neulaa sulkakappaleet sen 
päälle op:t ylöspäin.  Applikoi koristeet paikoilleen suoraompe-
leella läheltä reunaa.

Kirjo sulkakappaleisiin ruodit suoraompeleella valkoisella 
tikkauslangalla. Päättele langat huolellisesti ja leikkaa ylimääräi-
nen vanu pois sulkakappaleiden ulkopuolelta. Höytytä sulkakap-
paleet op:lta. 

Neulaa ja ompele sulkakappaleet toisiinsa op:t vastakkain; käytä 
kaavaa sapluunana ommellessasi ja jätä kaavamerkkien väliin 
kääntöaukko. Kavenna saumanvarat vanusta läheltä ommelta ja 
jerseystä n. 5 mm etäisyydeltä.  Viistoa kärjen saumanvarat ja 
käännä sulka oikein päin.

Kokoaminen, kuva 7:  Aputikkaa ripustuslenkki, nokka ja jalat 
linnun toiseen vartalokappaleeseen op:t vastakkain kaavamerk-
kien mukaan. 
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Siipien kiinnittäminen, kuva 8: Neulaa ja ompele siivet 
vartalokappaleisiin yläreunastaan kaavamerkkien mukaan (D-E); 
käytä suoraommelta ja tee molempiin päihin edestakaisompe-
leet.

Vartalon kokoaminen, kuva 9: Neulaa vartalokappaleet 
toisiinsa op:t vastakkain ja ompele ne yhteen hakkimerkistä A 
hakkimerkkiin B suoraompeleella; tee molempiin päihin 
edestakaisompeleet.

Pujota soittorasian vedin linnun sisään ja aseta naru kulkemaan 
hakkimerkin B kohdalta. 

Ompele hakkimerkkien B ja C väli suoraompeleella ja tee 
alkuun ja loppuun edestakaisompeleet; jätä hakkimerkin B 
kohdalle 3 mm aukko, josta soittorasian naru pääsee kulkemaan 
vapaasti.

Kuva 10: Kavenna saumanvarat ja käännä lintu oikein päin. 
Leikkaa levyvanusta n. 5 cm leveitä kaitaleita ja kääri ne 
soittorasian ympärille pehmentämään sitä. Leikkaa levyvanusta 
erikokoisia paloja. Pujota soittorasia linnun sisään ja täytä lintu 
vanupaloilla napakaksi. Tarkkaile välillä soittorasian paikkaa, 
jotta lintu pysyy ripustettaessa tasapainoisena. Taita kääntöau-
kon saumanvarat nurjalle ja sulje kääntöaukko käsin ommellen. 

Pujota soittorasian vedin sulkakappaleiden sisään, käännä 
kääntöaukon saumanvarat nurjalle ja sulje kääntöaukko käsin 
ommellen.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa linnun siipikappaleet teddyneuloksesta, vartalo 
pilkullisesta ja sulka ja ripustuslenkki valkoisesta puuvillajer-
seystä kaavaluettelon mukaan; lisää leikatessasi kappaleiden 
kaikkiin reunoihin 1 cm saumanvarat. *Ripustuslenkin kaavassa 
on mukana tarvittavat saumanvarat. Leikkaa levyvanusta kaksi 
palaa siipikappaleisiin; lisää kappaleisiin 3 mm saumanvarat. 
Huomaa, että linnun jalat ja nokka leikataan myöhemmin.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella, 
kukin kappale vastaavan värisellä langalla. Saumanvarat jäävät 
piiloon soittorasian sisään, joten niitä ei tarvitse huolitella. 
Linnun vartalon, jalkojen ja ripustuslenkin saumat on hyvä 
ommella kahteen kertaan, niin linnusta tulee leikinkestävä.

Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikangasta vartalokappaleisiin 
ja ripustuslenkkiin. 

Linnun silmät, kuva 1: Jäljennä kaksi linnun silmää kaksipuo-
lisen liimaharson paperipuolelle ja leikkaa ne irti reiluin 
saumanvaroin. Silitä silmät valkoisen jerseytilkun np:lle ja 

leikkaa ne irti ääriviivoja pitkin. Poista kuvioista liimaharson 
paperit. Silitä silmät vartalokappaleiden op:lle kaavamerkkien 
mukaan. Neulaa kuvioiden kohdille, vartalokappaleiden np:lle 
pala irtirevittävää tukikangasta.  Applikoi silmät paikoilleen 
suoraompeleella läheltä reunaa.

Kirjo silmiin luomi ja silmäterä mustalla langalla tiheillä 
erilevyisillä siksak-ompeleilla tai käsin ommellen. Poista lopuksi 
irtirevittävä tukikangas nurjalta, siisti langanpäät ja höyrytä 
kappaleet.

Jalat, kuva 2: Leikkaa pellavasta kaksi 10 x 10 cm palaa ja 
aseta ne päällekkäin op:t vastakkain. Leikkaa paperista kaksi 
jalan kaavaa ja neulaa ne pellavakappaleiden päälle rinnakkain 
siten, että molempien jalkojen ympärille jää vähintään 5 mm 
saumanvarat. Ompele jalkojen ääriviivat tiheällä suoraompe-
leella; käytä kaavaa sapluunana ommellessasi. Jätä jalkojen 
yläreunojen osuus avoimeksi, aloita ja päätä ommel huolellisesti 
edestakaisompelein.

Leikkaa jalat irti 5 mm saumanvaroin; yläreunoihin ei tarvitse 
lisätä saumanvaraa. Tee pieniä aukileikkauksia saumanvarojen 
kaareviin kohtiin ja avaa saumat kynnellä painaen. Käännä jalat 
oikein päin. Leikkaa levyvanusta pieniä suikaleita ja täytä jalat 
vanulla.  Aputikkaa yläreunat yhteen.

Nokka, kuva 3: Leikkaa pellavasta kaksi 5 x 5 cm palaa. 
Leikkaa ja silitä nokan kaavalla pala tukikangasta toisen 
pellavapalan np:lle.  Aseta pellavapalat op:t vastakkain ja ompele 
nokan ääriviivat tiheällä suoraompeleella. Leikkaa nokka irti 
muutaman millin saumanvaroin. Käännä nokka oikein päin ja 
silitä se.

Ripustuslenkki, kuvat 4A ja 4B: Taita ripustuslenkkikaitale 
pituussuunnassa kaksin kerroin op:t vastakkain ja ompele pitkä 
sivu. Kavenna saumanvarat 6 mm levyisiksi ja silitä saumanvarat 
auki. Käännä kaitale oikein päin. Silitä ripustuslenkki siten, että 
sauma jää valmiin lenkin sisäpuolelle keskelle lenkkiä. Taita ja 
aputikkaa ripustuslenkki kaksin kerroin.

Siivet, kuva 5: Neulaa ensin kaksi siipikappaletta toisiinsa op:t 
vastakkain ja neulaa sitten yksi vanukappale siiven np:lle. 
Ompele siipikappaleet toisiinsa siten, että ommel kulkee 3 mm 
etäisyydellä vanun ulkoreunasta; jätä kaavamerkkien väliin 
kääntöaukko. Kavenna saumanvarat, viistoa kärjet ja käännä 
siipi oikein päin. Valmista toinen siipi vastaavasti. Sulje kääntöau-
kot käsin ommellen.

Sulka, kuvat 6A ja 6B: Jäljennä kaksi sulan koristekuviota 
kaksipuolisen liimaharson paperipuolelle ja leikkaa ne irti 
reiluin saumanvaroin. Silitä kuviot pilkullisen jerseytilkun np:lle 
ja leikkaa ne irti ääriviivoja pitkin. Poista kuvioista liimaharson 
paperit. Silitä koristeet sulkakappaleiden op:lle kaavamerkkien        
mukaan. Leikkaa levyvanusta pala ja neulaa sulkakappaleet sen 
päälle op:t ylöspäin.  Applikoi koristeet paikoilleen suoraompe-
leella läheltä reunaa.

Kirjo sulkakappaleisiin ruodit suoraompeleella valkoisella 
tikkauslangalla. Päättele langat huolellisesti ja leikkaa ylimääräi-
nen vanu pois sulkakappaleiden ulkopuolelta. Höytytä sulkakap-
paleet op:lta. 

Neulaa ja ompele sulkakappaleet toisiinsa op:t vastakkain; käytä 
kaavaa sapluunana ommellessasi ja jätä kaavamerkkien väliin 
kääntöaukko. Kavenna saumanvarat vanusta läheltä ommelta ja 
jerseystä n. 5 mm etäisyydeltä.  Viistoa kärjen saumanvarat ja 
käännä sulka oikein päin.

Kokoaminen, kuva 7:  Aputikkaa ripustuslenkki, nokka ja jalat 
linnun toiseen vartalokappaleeseen op:t vastakkain kaavamerk-
kien mukaan. 
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Siipien kiinnittäminen, kuva 8: Neulaa ja ompele siivet 
vartalokappaleisiin yläreunastaan kaavamerkkien mukaan (D-E); 
käytä suoraommelta ja tee molempiin päihin edestakaisompe-
leet.

Vartalon kokoaminen, kuva 9: Neulaa vartalokappaleet 
toisiinsa op:t vastakkain ja ompele ne yhteen hakkimerkistä A 
hakkimerkkiin B suoraompeleella; tee molempiin päihin 
edestakaisompeleet.

Pujota soittorasian vedin linnun sisään ja aseta naru kulkemaan 
hakkimerkin B kohdalta. 

Ompele hakkimerkkien B ja C väli suoraompeleella ja tee 
alkuun ja loppuun edestakaisompeleet; jätä hakkimerkin B 
kohdalle 3 mm aukko, josta soittorasian naru pääsee kulkemaan 
vapaasti.

Kuva 10: Kavenna saumanvarat ja käännä lintu oikein päin. 
Leikkaa levyvanusta n. 5 cm leveitä kaitaleita ja kääri ne 
soittorasian ympärille pehmentämään sitä. Leikkaa levyvanusta 
erikokoisia paloja. Pujota soittorasia linnun sisään ja täytä lintu 
vanupaloilla napakaksi. Tarkkaile välillä soittorasian paikkaa, 
jotta lintu pysyy ripustettaessa tasapainoisena. Taita kääntöau-
kon saumanvarat nurjalle ja sulje kääntöaukko käsin ommellen. 

Pujota soittorasian vedin sulkakappaleiden sisään, käännä 
kääntöaukon saumanvarat nurjalle ja sulje kääntöaukko käsin 
ommellen.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa linnun siipikappaleet teddyneuloksesta, vartalo 
pilkullisesta ja sulka ja ripustuslenkki valkoisesta puuvillajer-
seystä kaavaluettelon mukaan; lisää leikatessasi kappaleiden 
kaikkiin reunoihin 1 cm saumanvarat. *Ripustuslenkin kaavassa 
on mukana tarvittavat saumanvarat. Leikkaa levyvanusta kaksi 
palaa siipikappaleisiin; lisää kappaleisiin 3 mm saumanvarat. 
Huomaa, että linnun jalat ja nokka leikataan myöhemmin.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella, 
kukin kappale vastaavan värisellä langalla. Saumanvarat jäävät 
piiloon soittorasian sisään, joten niitä ei tarvitse huolitella. 
Linnun vartalon, jalkojen ja ripustuslenkin saumat on hyvä 
ommella kahteen kertaan, niin linnusta tulee leikinkestävä.

Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikangasta vartalokappaleisiin 
ja ripustuslenkkiin. 

Linnun silmät, kuva 1: Jäljennä kaksi linnun silmää kaksipuo-
lisen liimaharson paperipuolelle ja leikkaa ne irti reiluin 
saumanvaroin. Silitä silmät valkoisen jerseytilkun np:lle ja 

leikkaa ne irti ääriviivoja pitkin. Poista kuvioista liimaharson 
paperit. Silitä silmät vartalokappaleiden op:lle kaavamerkkien 
mukaan. Neulaa kuvioiden kohdille, vartalokappaleiden np:lle 
pala irtirevittävää tukikangasta.  Applikoi silmät paikoilleen 
suoraompeleella läheltä reunaa.

Kirjo silmiin luomi ja silmäterä mustalla langalla tiheillä 
erilevyisillä siksak-ompeleilla tai käsin ommellen. Poista lopuksi 
irtirevittävä tukikangas nurjalta, siisti langanpäät ja höyrytä 
kappaleet.

Jalat, kuva 2: Leikkaa pellavasta kaksi 10 x 10 cm palaa ja 
aseta ne päällekkäin op:t vastakkain. Leikkaa paperista kaksi 
jalan kaavaa ja neulaa ne pellavakappaleiden päälle rinnakkain 
siten, että molempien jalkojen ympärille jää vähintään 5 mm 
saumanvarat. Ompele jalkojen ääriviivat tiheällä suoraompe-
leella; käytä kaavaa sapluunana ommellessasi. Jätä jalkojen 
yläreunojen osuus avoimeksi, aloita ja päätä ommel huolellisesti 
edestakaisompelein.

Leikkaa jalat irti 5 mm saumanvaroin; yläreunoihin ei tarvitse 
lisätä saumanvaraa. Tee pieniä aukileikkauksia saumanvarojen 
kaareviin kohtiin ja avaa saumat kynnellä painaen. Käännä jalat 
oikein päin. Leikkaa levyvanusta pieniä suikaleita ja täytä jalat 
vanulla.  Aputikkaa yläreunat yhteen.

Nokka, kuva 3: Leikkaa pellavasta kaksi 5 x 5 cm palaa. 
Leikkaa ja silitä nokan kaavalla pala tukikangasta toisen 
pellavapalan np:lle.  Aseta pellavapalat op:t vastakkain ja ompele 
nokan ääriviivat tiheällä suoraompeleella. Leikkaa nokka irti 
muutaman millin saumanvaroin. Käännä nokka oikein päin ja 
silitä se.

Ripustuslenkki, kuvat 4A ja 4B: Taita ripustuslenkkikaitale 
pituussuunnassa kaksin kerroin op:t vastakkain ja ompele pitkä 
sivu. Kavenna saumanvarat 6 mm levyisiksi ja silitä saumanvarat 
auki. Käännä kaitale oikein päin. Silitä ripustuslenkki siten, että 
sauma jää valmiin lenkin sisäpuolelle keskelle lenkkiä. Taita ja 
aputikkaa ripustuslenkki kaksin kerroin.

Siivet, kuva 5: Neulaa ensin kaksi siipikappaletta toisiinsa op:t 
vastakkain ja neulaa sitten yksi vanukappale siiven np:lle. 
Ompele siipikappaleet toisiinsa siten, että ommel kulkee 3 mm 
etäisyydellä vanun ulkoreunasta; jätä kaavamerkkien väliin 
kääntöaukko. Kavenna saumanvarat, viistoa kärjet ja käännä 
siipi oikein päin. Valmista toinen siipi vastaavasti. Sulje kääntöau-
kot käsin ommellen.

Sulka, kuvat 6A ja 6B: Jäljennä kaksi sulan koristekuviota 
kaksipuolisen liimaharson paperipuolelle ja leikkaa ne irti 
reiluin saumanvaroin. Silitä kuviot pilkullisen jerseytilkun np:lle 
ja leikkaa ne irti ääriviivoja pitkin. Poista kuvioista liimaharson 
paperit. Silitä koristeet sulkakappaleiden op:lle kaavamerkkien        
mukaan. Leikkaa levyvanusta pala ja neulaa sulkakappaleet sen 
päälle op:t ylöspäin.  Applikoi koristeet paikoilleen suoraompe-
leella läheltä reunaa.

Kirjo sulkakappaleisiin ruodit suoraompeleella valkoisella 
tikkauslangalla. Päättele langat huolellisesti ja leikkaa ylimääräi-
nen vanu pois sulkakappaleiden ulkopuolelta. Höytytä sulkakap-
paleet op:lta. 

Neulaa ja ompele sulkakappaleet toisiinsa op:t vastakkain; käytä 
kaavaa sapluunana ommellessasi ja jätä kaavamerkkien väliin 
kääntöaukko. Kavenna saumanvarat vanusta läheltä ommelta ja 
jerseystä n. 5 mm etäisyydeltä.  Viistoa kärjen saumanvarat ja 
käännä sulka oikein päin.

Kokoaminen, kuva 7:  Aputikkaa ripustuslenkki, nokka ja jalat 
linnun toiseen vartalokappaleeseen op:t vastakkain kaavamerk-
kien mukaan. 
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Siipien kiinnittäminen, kuva 8: Neulaa ja ompele siivet 
vartalokappaleisiin yläreunastaan kaavamerkkien mukaan (D-E); 
käytä suoraommelta ja tee molempiin päihin edestakaisompe-
leet.

Vartalon kokoaminen, kuva 9: Neulaa vartalokappaleet 
toisiinsa op:t vastakkain ja ompele ne yhteen hakkimerkistä A 
hakkimerkkiin B suoraompeleella; tee molempiin päihin 
edestakaisompeleet.

Pujota soittorasian vedin linnun sisään ja aseta naru kulkemaan 
hakkimerkin B kohdalta. 

Ompele hakkimerkkien B ja C väli suoraompeleella ja tee 
alkuun ja loppuun edestakaisompeleet; jätä hakkimerkin B 
kohdalle 3 mm aukko, josta soittorasian naru pääsee kulkemaan 
vapaasti.

Kuva 10: Kavenna saumanvarat ja käännä lintu oikein päin. 
Leikkaa levyvanusta n. 5 cm leveitä kaitaleita ja kääri ne 
soittorasian ympärille pehmentämään sitä. Leikkaa levyvanusta 
erikokoisia paloja. Pujota soittorasia linnun sisään ja täytä lintu 
vanupaloilla napakaksi. Tarkkaile välillä soittorasian paikkaa, 
jotta lintu pysyy ripustettaessa tasapainoisena. Taita kääntöau-
kon saumanvarat nurjalle ja sulje kääntöaukko käsin ommellen. 

Pujota soittorasian vedin sulkakappaleiden sisään, käännä 
kääntöaukon saumanvarat nurjalle ja sulje kääntöaukko käsin 
ommellen.

LEIKKAAMINEN
Leikkaa linnun siipikappaleet teddyneuloksesta, vartalo 
pilkullisesta ja sulka ja ripustuslenkki valkoisesta puuvillajer-
seystä kaavaluettelon mukaan; lisää leikatessasi kappaleiden 
kaikkiin reunoihin 1 cm saumanvarat. *Ripustuslenkin kaavassa 
on mukana tarvittavat saumanvarat. Leikkaa levyvanusta kaksi 
palaa siipikappaleisiin; lisää kappaleisiin 3 mm saumanvarat. 
Huomaa, että linnun jalat ja nokka leikataan myöhemmin.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella, 
kukin kappale vastaavan värisellä langalla. Saumanvarat jäävät 
piiloon soittorasian sisään, joten niitä ei tarvitse huolitella. 
Linnun vartalon, jalkojen ja ripustuslenkin saumat on hyvä 
ommella kahteen kertaan, niin linnusta tulee leikinkestävä.

Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikangasta vartalokappaleisiin 
ja ripustuslenkkiin. 

Linnun silmät, kuva 1: Jäljennä kaksi linnun silmää kaksipuo-
lisen liimaharson paperipuolelle ja leikkaa ne irti reiluin 
saumanvaroin. Silitä silmät valkoisen jerseytilkun np:lle ja 

leikkaa ne irti ääriviivoja pitkin. Poista kuvioista liimaharson 
paperit. Silitä silmät vartalokappaleiden op:lle kaavamerkkien 
mukaan. Neulaa kuvioiden kohdille, vartalokappaleiden np:lle 
pala irtirevittävää tukikangasta.  Applikoi silmät paikoilleen 
suoraompeleella läheltä reunaa.

Kirjo silmiin luomi ja silmäterä mustalla langalla tiheillä 
erilevyisillä siksak-ompeleilla tai käsin ommellen. Poista lopuksi 
irtirevittävä tukikangas nurjalta, siisti langanpäät ja höyrytä 
kappaleet.

Jalat, kuva 2: Leikkaa pellavasta kaksi 10 x 10 cm palaa ja 
aseta ne päällekkäin op:t vastakkain. Leikkaa paperista kaksi 
jalan kaavaa ja neulaa ne pellavakappaleiden päälle rinnakkain 
siten, että molempien jalkojen ympärille jää vähintään 5 mm 
saumanvarat. Ompele jalkojen ääriviivat tiheällä suoraompe-
leella; käytä kaavaa sapluunana ommellessasi. Jätä jalkojen 
yläreunojen osuus avoimeksi, aloita ja päätä ommel huolellisesti 
edestakaisompelein.

Leikkaa jalat irti 5 mm saumanvaroin; yläreunoihin ei tarvitse 
lisätä saumanvaraa. Tee pieniä aukileikkauksia saumanvarojen 
kaareviin kohtiin ja avaa saumat kynnellä painaen. Käännä jalat 
oikein päin. Leikkaa levyvanusta pieniä suikaleita ja täytä jalat 
vanulla.  Aputikkaa yläreunat yhteen.

Nokka, kuva 3: Leikkaa pellavasta kaksi 5 x 5 cm palaa. 
Leikkaa ja silitä nokan kaavalla pala tukikangasta toisen 
pellavapalan np:lle.  Aseta pellavapalat op:t vastakkain ja ompele 
nokan ääriviivat tiheällä suoraompeleella. Leikkaa nokka irti 
muutaman millin saumanvaroin. Käännä nokka oikein päin ja 
silitä se.

Ripustuslenkki, kuvat 4A ja 4B: Taita ripustuslenkkikaitale 
pituussuunnassa kaksin kerroin op:t vastakkain ja ompele pitkä 
sivu. Kavenna saumanvarat 6 mm levyisiksi ja silitä saumanvarat 
auki. Käännä kaitale oikein päin. Silitä ripustuslenkki siten, että 
sauma jää valmiin lenkin sisäpuolelle keskelle lenkkiä. Taita ja 
aputikkaa ripustuslenkki kaksin kerroin.

Siivet, kuva 5: Neulaa ensin kaksi siipikappaletta toisiinsa op:t 
vastakkain ja neulaa sitten yksi vanukappale siiven np:lle. 
Ompele siipikappaleet toisiinsa siten, että ommel kulkee 3 mm 
etäisyydellä vanun ulkoreunasta; jätä kaavamerkkien väliin 
kääntöaukko. Kavenna saumanvarat, viistoa kärjet ja käännä 
siipi oikein päin. Valmista toinen siipi vastaavasti. Sulje kääntöau-
kot käsin ommellen.

Sulka, kuvat 6A ja 6B: Jäljennä kaksi sulan koristekuviota 
kaksipuolisen liimaharson paperipuolelle ja leikkaa ne irti 
reiluin saumanvaroin. Silitä kuviot pilkullisen jerseytilkun np:lle 
ja leikkaa ne irti ääriviivoja pitkin. Poista kuvioista liimaharson 
paperit. Silitä koristeet sulkakappaleiden op:lle kaavamerkkien        
mukaan. Leikkaa levyvanusta pala ja neulaa sulkakappaleet sen 
päälle op:t ylöspäin.  Applikoi koristeet paikoilleen suoraompe-
leella läheltä reunaa.

Kirjo sulkakappaleisiin ruodit suoraompeleella valkoisella 
tikkauslangalla. Päättele langat huolellisesti ja leikkaa ylimääräi-
nen vanu pois sulkakappaleiden ulkopuolelta. Höytytä sulkakap-
paleet op:lta. 

Neulaa ja ompele sulkakappaleet toisiinsa op:t vastakkain; käytä 
kaavaa sapluunana ommellessasi ja jätä kaavamerkkien väliin 
kääntöaukko. Kavenna saumanvarat vanusta läheltä ommelta ja 
jerseystä n. 5 mm etäisyydeltä.  Viistoa kärjen saumanvarat ja 
käännä sulka oikein päin.

Kokoaminen, kuva 7:  Aputikkaa ripustuslenkki, nokka ja jalat 
linnun toiseen vartalokappaleeseen op:t vastakkain kaavamerk-
kien mukaan. 
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