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VETOKETJUTASKU 
LEIKKAUSSAUMAN 
YHTEYDESSÄ

1. Neulaa kaava etusivukappaleen op:lle ja ompele etusivukap-
paleeseen taskunsuun muotoinen apuommel kaavan reunaa 
pitkin. 

2. Neulaa vetoketjun toinen sivu taskunsuuhun op:t vastakkain 
ja ompele se paikalleen apuommelta pitkin yläkulmasta 
alakulmaan (ei vielä päitä).  

Aukileikkaa taskunsuun kulmat apuompeleeseen saakka. 

3. Ompele taskunsuun ylä- ja alapäät vetoketjuun op:t 
vastakkain. 

4. Huolittele taskupussien, KE- ja etusivukappaleiden leikkaus-
saumojen saumanvarat.

5. Neulaa KE- ja etusivukappaleet toisiinsa op:t vastakkain ja 
ompele leikkaussauma; taskunsuun kohdalla vetoketjun toinen 
reuna kiinnittyy samalla KE-kappaleeseen.

6. Neulaa ja ompele sisempi taskupussi taskunsuun etusivu-
kappaleen puoleiseen saumanvaraan op:t vastakkain siten, että 
vetoketju jää väliin; ommel kulkee lähellä vetoketjun kiinnittä-
vää ommelta. 

7. Neulaa ja ompele vastaavasti ulompi taskupussi taskunsuun 
KE-kappaleen puoleiseen saumanvaraan op:t vastakkain. 

8. Tikkaa leikkaussauman saumanvarat KE-kappaleen puolelle; 
käännä taskupussit pois tieltä ommellessasi. 

9. Neulaa ja ompele taskupussit toisiinsa. 

10. Tikkaa taskunsuuhalkion etusivukappaleen puoleiset 
saumanvarat vetoketjuun läheltä reunaa ja ompele samalla 
poikittaiset vahviketikkaukset taskunsuuhalkion ylä- ja 
alapäähän.
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