
© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com

OTTOBRE design®
6/2018 

KAAVALUETTELO kpl

1 maskikappale  2
2 pantakaitale*  1
      silmä-applikaatio

LEIKKAAMINEN
Leikkaa kaavat arkilta. Leikkaa maskikappaleet ja pantakaitale 
velourista kaavaluettelon mukaan; lisää leikatessasi maskikap-
paleiden reunoihin 1 cm saumanvarat. *Pantakaitaleessa on 
mukana tarvittavat saumanvarat. Leikkaa lisäksi yksi maskikap-
pale liimavanusta ilman saumanvaroja.

TYÖOHJE 
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella. 
Saumanvaroja ei tarvitse huolitella.

Silmä-applikaatio: Jäljennä silmä ja iiris kaksipuolisen 
liimaharson paperipuolelle ja leikkaa ne irti reiluin sauman-
varoin. Silitä silmä valkoisen ja iiris värillisen tilkun np:lle ja 
leikkaa kappaleet irti ääriviivoja pitkin. Poista liimaharsojen 
paperit kappaleiden np:lta. Aseta silmä ja iiris maskikappaleen 
op:lle kaavan mukaisesti ja silitä ne paikalleen.

Neulaa maskikappaleen np:lle irtirevittävää tukikangasta. 
Ompele silmä ja iiris paikoilleen suorampeleella läheltä reunaa 
kappaleen värisellä ompelulangalla. Päättele langanpäät 
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TARVIKKEET
- 10 cm puuvillavelouria (CO/PES)
- pala silittämällä kiinnittyvää vanua (liimavanu), 
Vlieseline® H 640

- pala tukikangasta, Vlieseline® G 785
- 35…37 cm kuminauhaa, lev. 20 mm

Applikaatioon:
- palat valkoista ja värillistä puuvillajerseytä 
mallikuvan mukaan

- jerseytilkkujen ja velourin värisiä 
ompelulankoja

- kaksipuolista liimaharsoa, Vlieseline® Vliesofix
- irtirevittävää tukikangasta, Vlieseline® Stickvlies
- tummaa muliinilankaa

huolellisesti. Poista irtirevittävä tukikangas np:lta ja höyrytä 
kuvio kevyesti op:lta. Kirjo oikea silmä ja vasemman silmän 
ripset muliinilangalla tikkipistoin; käytä ompeluun muliinilangan 
kolmea säiettä.  

Tukeminen: Silitä liimavanukappale ulompaan maskikappalee-
seen. Leikkaa ja silitä tukikangasta sisempään maskikappalee-
seen.

Panta: Neulaa kuminauhan päät maskiin kaavamerkkien 
mukaan ja tarkista kuminauhan pituus sopivaksi (ota mitta 
napakaksi, sillä kuminauha venyy hieman ommellessa). Irrota 
kuminauha. Taita pantakaitale kaksin kerroin op:t vastakkain ja 
ompele yhteen kaitaleen pitkät reunat. Silitä saumanvarat auki 
ja käännä kaitale oikein päin. Pujota kuminauha kaitaleen sisään 
siten, että kaitaleen sauma asettuu kuminauhan keskelle. 
Aputikkaa kuminauhan päät pannan päihin ja neulaa sauma 
oikeaan asentoonsa. Läpitikkaa pantakaitale kuminauhan 
keskeltä suoraompeleella tai siksakilla; venytä kuminauhaa 
ommellessasi napakasti.  
 
Kokoaminen: Aputikkaa pannan päät ulompaan maskikap-
paleeseen op:t vastakkain kaavamerkkien mukaan. Neulaa 
maskin osat toisiinsa op:t vastakkain siten, että panta jää 
kappaleiden väliin. Ompele maskin reunat yhteen ja jätä maskin 
yläreunaan kaavamerkkien väliin pieni kääntöaukko. Kavenna 
saumanvaroja hieman ja käännä maski oikein päin. Sulje 
kääntöaukko pienin pistoin käsin ommellen. Höyrytä lopuksi 
maski ja panta kevyesti. 

päänympärys 54…56 cm
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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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