
LEIKKAAMINEN
Leikkaa kappaleet kankaista kaava-
luettelon mukaan, leikkaa vuorin
hattukappaleet hieman pienemmin
saumanvaroin.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Ompele saumat
suoraompeleella ja tikkaa läheltä reunaa.
Ompele ruusun rullapäärme joko saumu-
rilla tai kapealla, tiheällä siksakilla.
Valmistelut: Leikkaa ja silitä tukikan-
kaat lierikappaleisiin. Jos kangas on
ohutta, tue kaikki päällisen kappaleet.
Kokoaminen: Ompele ja tikkaa päälli-
sen hattukappaleet ensin toisiinsa kol-
men ryhmissä  ja sitten hatun puolik-
kaat yhteen. Ompele vuorin hattukappa-
leet samoin, mutta ilman tikkauksia;  jätä
vuoriin pieni kääntöaukko. Silitä vuorin
sv:t auki.
Ompele lierikappaleet renkaiksi. Ompe-
le lierit toisiinsa ulkoreunoistaan op:t
vastakkain, kavenna sv:t, käännä lieri
oikein päin. Tikkaa lierin ulkoreuna.
Yhdistäminen: Aputikkaa lieri päällisen
alareunaan op:t vastakkain. Neulaa päälli-
nen ja vuori op:t vastakkain siten, että
lieri jää väliin. Käännä hattu oikein päin,
tikkaa sv:t hatun puolelle ja sulje
kääntöaukko.
Ruusu: Huolittele kaitale rullapäärmeellä
ympäriinsä. Ompele kaitaleen kaarevaan
reunaan poimulangat ja poimuta reuna
tiukkaan. Kierrä kaitale rullaksi ja ompele
rullatessasi alareunaa kiinni pienillä pis-
toilla, kunnes se on ruusun muotoinen.
Kiinnitä ruusu lieriin mallipiirroksen
mukaan käsin ommellen.
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TYTÖN HATTU          50-52-54-56 cm (päänympärys) 
Kuva OTTOBRE design®
lehdessä 3/2006 sivuilla 58-59.

KAAVALUETTELO kpl

päällinen vuori
1 hattukappale 6 6
2 a+b lierikappale 2 -
3 ruusu - 1

TARVIKKEET
- 20 cm painettua puuvillakangasta
  päälliseen
- 15 cm madras-ruudullista
  puuvillakangasta vuoriin ja
  ruusukkeeseen
- 30 cm tukikangasta,
   Vlieseline H 180
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TARKISTUSRUUTU
CONTROL SQUARE
KONTROLLRUTA
KONTROLLFELD
CONTROLEVELD
5 cm x 5 cm

CONTROL SQUARE
2 inches x 2 inches
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