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Koot: 34-36-38-40-42-44-46-48-50-52

LEIKKAAMINEN
Yhdistä ensin kaavat 1A ja 1B ja piirrä sitten 
koko vyökappaleen kaava pienoiskaavan mukaan. 
Leikkaa vyökappaleet pellavasta; lisää leikatessasi 
vyökappaleen reunoihin 1 cm saumanvarat. 
Leikkaa lisäksi pellavasta kaksi 6 x 115-117-119- 
121-123-125-127-130-133-135 cm kaitaletta 
solmimisnauhoja varten; mitat sisältävät 1cm 
saumanvarat. 

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan 
suoraompeleella; saumanvarat jäävät  piiloon 
vyön sisään, joten niitä ei tarvitse huolitella. 

Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikangasta 
molempiin vyökappaleisiin.

Kokoaminen: Taita nauhakappale pituussuun-
nassa kaksin kerroin op:t vastakkain ja ompele 
yhteen nauhan pitkät sivut. Käännä nauhan 
toisessa päässä saumanvarat kaitaleen puolelle ja 
ompele  toinen pää, ks. piirros 1.  Valmista toinen 
nauha samoin. Käännä nauhat hakaneulan avulla 
oikein päin ja silitä ne huolellisesti. Neulaa 
vyökappaleet toisiinsa op:t vastakkain ja ompele 
vyön ylä- ja alareunat. Jätä vyön yläreunan 
keskelle hakkimerkkien väliin kääntöaukko. Tee 
pieniä aukileikkauksia vyökappaleen saumanvaro-
jen kaareviin kohtiin ja silitä suoralta osuudelta 
saumanvarat auki.

Pujota nauhojen avoimet päät kääntöaukon kautta 
vyökappaleiden päihin op:t vastakkain. Käännä 
vyökappaleiden ylä- ja alareunan saumanvarat oikeaan 
asentoonsa ja ompele päät, ks. piirros 2. Käännä vyö 
oikein päin ja silitä se huolellisesti. Tikkaa vyökappale 
ympäriinsä läheltä reunaa; kääntöaukko sulkeutuu 
samalla.

KAAVALUETTELO kpl

1A+1B       vyökappale   2
     solmimisnauha    2

TARVIKKEET
- 40 cm pellavaa (LI), leveys 135 cm ja 
paino 195 g/m²

- 25…40 cm tukikangasta, 
Vlieseline® G 700
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KT/ls-taite-MA/r-v-d-stofvouw
RM/Fl-Stoffbruch-CB/grain-fold

MB/tr-vikning-MDo/df-pliure
MT/hilo-doblez
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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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