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PÖLLÖ- JA KUKKAVYÖ 
S  =   92-104 cm
M = 110-122 cm
L  = 128-140 cm

LEIKKAAMINEN
Leikkaa ulompi vyökappale puuvillakankaasta ja sisempii sametista
kaavaluettelon mukaan. * Vyön kaavoissa on mukana kaikki tarvitavat
saumanvarat! Leikkaa tukikankaat molempiin vyökappaleisiin ilman
saumanvaroja.

TYÖOHJE
Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella ja tikataan
läheltä reunaa.

PRINTTI, malli A
Valitse kaava-arkilta haluamasi kolmen pöllön sarja. Aloita painaminen
vyökappaleen toisesta päästä ja siirrä sabloonaa eteenpäin siten, että
pöllöjen etäisyys säilyy yhtenäisenä.
1. Jäljennä kuvio kaava-arkilta muovikalvolle ja leikkaa kuvion tummat
kohdat irti.
2. Suihkuta sabloonan np:lle liimasuihketta ja kiinnitä sabloona vaat-
teeseen/kankaaseen. Kiinnitä kuvion reunat paikalleen maalarinteipillä
ja suojaa vaate väriroiskeilta.
3. Ota purkista hieman väriä kertakäyttölautaselle ja töpötä superlon-
palaa väriin, jotta saat sen leviämään tasaisesti.
4. Töpötä väriä aukkoon varovasti vähän kerrallaan.
5. Anna printin kuivua kunnolla ja kiinnitä se kankaaseen silittämällä
väripurkin ohjeiden mukaan.
Kokeile tilkulle ennen aloittamista!
Valmistelut: Silitä tukikankaat molempiin vyökappaleisiin. Silitä
molempien vyökappaleiden toisista pitkistä reunoista sentin sau-
manvarat nurjalle.
Kokoaminen: Neulaa vyökappaleiden silittämättömät reunat toisiinsa
op:t vastakkain ja ompele pitkä sivu; lopeta ommel 4 cm ennen vyön
päätä. Neulaa vyö np:t vastakkain siten, että sisempää vyökappaletta
näkyy vyön molemmista reunoista pari millimetriä. Käännä ja neulaa
toisen pään sv:t nurjalle; toinen pää saa jäädä avoimeksi. Päällitikkaa
vyökappaleet toisiinsa ympäriinsä läheltä ulomman (=painetun)
kappaleen reunaa.
Huolittele vyön toinen pää ja pujota se D-renkaiden tai vyösoljen
läpi. Käännä vyön pää sisempää puolta vasten ja ompele niin läheltä
solkea kuin mahdollista.

TARVIKKEET
- 5 cm yksiväristä (malli A) tai painettua puuvillapopliinia (malli B)
- 6 cm vakosamettia
- 11 cm tukikangasta,  Vlieseline G 700
- piikitön vyönsolki tai kaksi D-rengasta, vyön leveys 30 mm
Printtiin, malli A:
- tekstiiliväriä, Gütermann
- kirurginveitsi tai pienet terävät sakset
- muovikalvoa (esim. muovitasku) sabloonaa varten
- Gold-Zack liimasuihketta
- maalarinteippiä
- kertakäyttölautanen ja -lusikka
- superlonpala

KAAVALUETTELO kpl leveys pituus

S M L
1 ulompi vyökappale* 1 4,5 cm 80 cm 85 cm 90 cm
2 sisempi vyökappale* 1 5,5 cm 80 cm 85 cm 90 cm
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