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VETOKETJUHALKIO  III

KAAVANOSAT
• vasen ja oikea etulahje
• vetoketjulista (valmiissa housuissa vetoketjun alla oleva 
kappale)
• vetoketjuhalkion alavara (valmiissa housuissa vetoketjun 
päällä oleva kappale)

Tämä vetoketjuhalkio on suunniteltu vahvalle kankaalle esim. 
chinoihin tai samettihousuihin. Ohjeen oikea ja vasen ajatellaan 
siten, kuin housut olisivat päälle puettuina. 

Yleistä: Leikkaa ja ompele kaavanosat 1 cm saumanvaroin. 
Leikkaa ja silitä tarvittaessa tukikangasta vetoketjulistaan ja 
vetoketjuhalkion alavaraan. Huolittele etulahkeista vetoketju-
halkioiden ja haarasaumojen saumanvarat ennen halkion 
ompelua (näitä huolitteluja ei ohjeen selkeyden säilyttämiseksi 
ole piirretty kuviin).

1. Huolittele vetoketjuhalkion 
alavaran kaareva reuna. Neulaa ja 
ompele alavara vasemman etulah-
keen halkioreunaan op:t vastakkain. 

2. Käännä ja aputikkaa saumanvarat alava-
ran puolelle läheltä reunaa. Taita alavara 
etulahkeen puolelle np:t vastakkain ja silitä 
etureunan taite.

3. Valmista vetoktetjulista: Taita 
vetoketjulista kaksin kerroin op:t 
vastakkain ja ompele alakulma. 
Käännä vetoketjulista oikein päin 
ja huolittele sen avoimet reunat 
yhteen. 

Neulaa ja ompele vetoketju 
vetoketjulistan oikeaan reunaan 
siten, että vetoketjun hammastus 
kohdistuu 2 cm etäisyydelle 
vetoketjulistan yläreunasta. Käytä 
vetoketjupaininjalkaa.

4. Neulaa ja ompele vetoketjulista hou-
sujen halkioon op:t vastakkain siten, 
että vetoketju jää väliin. Taita vetoketju-
lista oikeaan asentoonsa ja reunatikkaa 
sauma läheltä vetoketjua.

5. Neulaa etulahkeet toisiinsa op:t 
vastakkain ja ompele haarasaumaa 
vetoketjuhalkion pohjahakista läh-
tien n. 5 cm matkalta kohti lahkei-
den sisäsaumoja. 

6. Sulje vetoketju ja neulaa halkio 
lopulliseen asentonsa siten, että 
etulahkeiden KE-merkit kohtaavat; 
kiinnitä neulat lähelle halkioreunaa. 

7. Käännä etulahkeet nurja puoli 
ylöspäin ja neulaa vetoketjun 
toinen reuna nurjalta pelkkään 
vetoketjuhalkion alavaraan. Poista 
neulat op:lta.  Avaa vetoketju ja 
ompele sen toinen reuna alava-
raan huolellisesti kahdella rinnak-
kaisella ompeleella. 

8. Tee alavaran kaavasta pahvikaava ja 
käytä sitä sapluunana, kun ompelet halki-
on päällitikkauksen. 

Sulje vetoketju. Neulaa alavara vasem-
paan etulahkeeseen ja ompele päällitik-
kaus kahdessa osassa. Tikkaa ensin ala-
varan suora reuna ja päätä ommel n. 
3 cm halkio pohjan yläpuolelle; käännä 
vetoketjulista pois tieltä tikkaamisen 
ajaksi. 

Neulaa sitten vetoketjulista oikeaan 
asentoonsa ja ompele tikkauksen 
kaareva osuus siten, että vetoketjulistan 
alareuna kiinnittyy samalla halkion 
pohjaan. 

9. Ompele halkioon tikkausten 
jatkokohtaan vahviketrenssi.

© 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.

vasen etulahje

oikea etulahje



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

1 2 2

4

6

2 cm3

OTTOBRE design®
7/2019 

2

5

7 mm

KAAVANOSAT
• vasen ja oikea etulahje
• vetoketjulista (valmiissa housuissa vetoketjun alla oleva 
kappale)
• vetoketjuhalkion alavara (valmiissa housuissa vetoketjun 
päällä oleva kappale)

Tämä vetoketjuhalkio on suunniteltu vahvalle kankaalle esim. 
chinoihin tai samettihousuihin. Ohjeen oikea ja vasen ajatellaan 
siten, kuin housut olisivat päälle puettuina. 

Yleistä: Leikkaa ja ompele kaavanosat 1 cm saumanvaroin. 
Leikkaa ja silitä tarvittaessa tukikangasta vetoketjulistaan ja 
vetoketjuhalkion alavaraan. Huolittele etulahkeista vetoketju-
halkioiden ja haarasaumojen saumanvarat ennen halkion 
ompelua (näitä huolitteluja ei ohjeen selkeyden säilyttämiseksi 
ole piirretty kuviin).

1. Huolittele vetoketjuhalkion 
alavaran kaareva reuna. Neulaa ja 
ompele alavara vasemman etulah-
keen halkioreunaan op:t vastakkain. 

2. Käännä ja aputikkaa saumanvarat alava-
ran puolelle läheltä reunaa. Taita alavara 
etulahkeen puolelle np:t vastakkain ja silitä 
etureunan taite.

3. Valmista vetoktetjulista: Taita 
vetoketjulista kaksin kerroin op:t 
vastakkain ja ompele alakulma. 
Käännä vetoketjulista oikein päin 
ja huolittele sen avoimet reunat 
yhteen. 

Neulaa ja ompele vetoketju 
vetoketjulistan oikeaan reunaan 
siten, että vetoketjun hammastus 
kohdistuu 2 cm etäisyydelle 
vetoketjulistan yläreunasta. Käytä 
vetoketjupaininjalkaa.

4. Neulaa ja ompele vetoketjulista hou-
sujen halkioon op:t vastakkain siten, 
että vetoketju jää väliin. Taita vetoketju-
lista oikeaan asentoonsa ja reunatikkaa 
sauma läheltä vetoketjua.

5. Neulaa etulahkeet toisiinsa op:t 
vastakkain ja ompele haarasaumaa 
vetoketjuhalkion pohjahakista läh-
tien n. 5 cm matkalta kohti lahkei-
den sisäsaumoja. 

6. Sulje vetoketju ja neulaa halkio 
lopulliseen asentonsa siten, että 
etulahkeiden KE-merkit kohtaavat; 
kiinnitä neulat lähelle halkioreunaa. 

7. Käännä etulahkeet nurja puoli 
ylöspäin ja neulaa vetoketjun 
toinen reuna nurjalta pelkkään 
vetoketjuhalkion alavaraan. Poista 
neulat op:lta.  Avaa vetoketju ja 
ompele sen toinen reuna alava-
raan huolellisesti kahdella rinnak-
kaisella ompeleella. 

8. Tee alavaran kaavasta pahvikaava ja 
käytä sitä sapluunana, kun ompelet halki-
on päällitikkauksen. 

Sulje vetoketju. Neulaa alavara vasem-
paan etulahkeeseen ja ompele päällitik-
kaus kahdessa osassa. Tikkaa ensin ala-
varan suora reuna ja päätä ommel n. 
3 cm halkio pohjan yläpuolelle; käännä 
vetoketjulista pois tieltä tikkaamisen 
ajaksi. 

Neulaa sitten vetoketjulista oikeaan 
asentoonsa ja ompele tikkauksen 
kaareva osuus siten, että vetoketjulistan 
alareuna kiinnittyy samalla halkion 
pohjaan. 

9. Ompele halkioon tikkausten 
jatkokohtaan vahviketrenssi.
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KAAVANOSAT
• vasen ja oikea etulahje
• vetoketjulista (valmiissa housuissa vetoketjun alla oleva 
kappale)
• vetoketjuhalkion alavara (valmiissa housuissa vetoketjun 
päällä oleva kappale)

Tämä vetoketjuhalkio on suunniteltu vahvalle kankaalle esim. 
chinoihin tai samettihousuihin. Ohjeen oikea ja vasen ajatellaan 
siten, kuin housut olisivat päälle puettuina. 

Yleistä: Leikkaa ja ompele kaavanosat 1 cm saumanvaroin. 
Leikkaa ja silitä tarvittaessa tukikangasta vetoketjulistaan ja 
vetoketjuhalkion alavaraan. Huolittele etulahkeista vetoketju-
halkioiden ja haarasaumojen saumanvarat ennen halkion 
ompelua (näitä huolitteluja ei ohjeen selkeyden säilyttämiseksi 
ole piirretty kuviin).

1. Huolittele vetoketjuhalkion 
alavaran kaareva reuna. Neulaa ja 
ompele alavara vasemman etulah-
keen halkioreunaan op:t vastakkain. 

2. Käännä ja aputikkaa saumanvarat alava-
ran puolelle läheltä reunaa. Taita alavara 
etulahkeen puolelle np:t vastakkain ja silitä 
etureunan taite.

3. Valmista vetoktetjulista: Taita 
vetoketjulista kaksin kerroin op:t 
vastakkain ja ompele alakulma. 
Käännä vetoketjulista oikein päin 
ja huolittele sen avoimet reunat 
yhteen. 

Neulaa ja ompele vetoketju 
vetoketjulistan oikeaan reunaan 
siten, että vetoketjun hammastus 
kohdistuu 2 cm etäisyydelle 
vetoketjulistan yläreunasta. Käytä 
vetoketjupaininjalkaa.

4. Neulaa ja ompele vetoketjulista hou-
sujen halkioon op:t vastakkain siten, 
että vetoketju jää väliin. Taita vetoketju-
lista oikeaan asentoonsa ja reunatikkaa 
sauma läheltä vetoketjua.

5. Neulaa etulahkeet toisiinsa op:t 
vastakkain ja ompele haarasaumaa 
vetoketjuhalkion pohjahakista läh-
tien n. 5 cm matkalta kohti lahkei-
den sisäsaumoja. 

6. Sulje vetoketju ja neulaa halkio 
lopulliseen asentonsa siten, että 
etulahkeiden KE-merkit kohtaavat; 
kiinnitä neulat lähelle halkioreunaa. 

7. Käännä etulahkeet nurja puoli 
ylöspäin ja neulaa vetoketjun 
toinen reuna nurjalta pelkkään 
vetoketjuhalkion alavaraan. Poista 
neulat op:lta.  Avaa vetoketju ja 
ompele sen toinen reuna alava-
raan huolellisesti kahdella rinnak-
kaisella ompeleella. 

8. Tee alavaran kaavasta pahvikaava ja 
käytä sitä sapluunana, kun ompelet halki-
on päällitikkauksen. 

Sulje vetoketju. Neulaa alavara vasem-
paan etulahkeeseen ja ompele päällitik-
kaus kahdessa osassa. Tikkaa ensin ala-
varan suora reuna ja päätä ommel n. 
3 cm halkio pohjan yläpuolelle; käännä 
vetoketjulista pois tieltä tikkaamisen 
ajaksi. 

Neulaa sitten vetoketjulista oikeaan 
asentoonsa ja ompele tikkauksen 
kaareva osuus siten, että vetoketjulistan 
alareuna kiinnittyy samalla halkion 
pohjaan. 

9. Ompele halkioon tikkausten 
jatkokohtaan vahviketrenssi.


