VETOKETJUHALKIO
VILLAPAITAAN

Ompele kaulus pääntielle ennen vetoketjuhalkion
ompelua. Valmiin halkion pituus on kauluksen yläreunasta halkion pohjaan 22 cm. Halkiokaitaleiden molemmissa
päissä on 1 cm saumanvarat.
Valmistelut: Ompele jatkopalat vetoketjun alapäähän
siten, että toisen op on vetoketjun op:lla ja toisen op
np:llä. Taita palat np:t vastakkain ja ompele ulkoreunat
yhteen; vetoketjun alapää jää palojen väliin. Taita ja neulaa
vetoketjun yläpäistä vetoketjunauhan ylimääräinen osuus
vetoketjun op:lle ja aputikkaa se paikalleen ulkoreunasta.
1. Ompele halkion molempiin reunoihin ja pohjaan
merkkilanka kaavamerkkien mukaan. Aukileikkaa halkio.
Huomaa, että halkion pohjaan aukileikataan kolmion
muotoinen saumanvara; ks. piirros 1.
2. Aseta toisen halkiokaitaleen np halkion vasempaan
reunaan np:lle siten, että sen ulkoreuna on 2 mm
etäisyydellä merkkilangasta. Huom! Jätä kaitaleen päähän
kauluksen yläreunassa ja halkion pohjassa 1 cm saumanvara. Ompele kaitale halkioon läheltä ulkoreunaa.
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3. Avaa vetoketju ja neulaa sen vasen reuna halkion
vasempaan reunaan kaitaleen alapuolelle siten, että
vetoketjunauha peittää nurjalla kaitaleen ulkoreunan.
Ompele vetoketju paikalleen vetoketjun np:lta läheltä
hammastusta; käytä vetoketjupaininjalkaa.
4. Taita kaitaleen yläpää kolmin kerroin. Taita kaitale
ensin vetoketjun alle op:t vastakkain ja sitten saumanvaran osuudelta np:t vastakkain, ks. piirros 2. Ompele
yläpää. Kavenna saumanvarat ja käännä kaitaleen yläkulma oikein päin.
5. Taita kaitaleen avoimen reunan saumanvarat nurjalle,
neulaa ja ompele ne halkioon läheltä reunaa; nurjalla
tämä ommel kulkee vetoketjunauhan ulkoreunassa.
Ompele toinen kaitale halkion oikeaan reunaan vastaavasti.
6. Neulaa aukileikkauksessa muodostunut kolmio
kaitaleisiin op:t vastakkain ja ompele halkion pohja
nurjalta.
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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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