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Paikkausta korostaen… 

Hello Kitty reikääntyi  

 

Lapsen rakas 

joululahja reikääntyi 

helmasta. Hän sai 

valita itse tarrakuvan, 

joka silitettiin kiinni 

pienen reiän päälle.  



Matki vaatteen tyyliä 

paikkauksessa 

 Karvinen –yöppi 

 Karvisen 

yöpukuhousuihin ilmestyi 

reikä. Koska paidassa oli 

kissan vieressä sydän, 

oli loogista tehdä 

paikasta sydämen 

muotoinen. Paidassa se 

tosin oli keltainen, mutta 

vain vaaleanpunaista 

neulosta löytyi tilkuista. 



Kuluneita vaatteita pareittain… 

  Kuluneet polvet 

 Sydänpaita jäi 
pieneksi, eikä siitä 
ollut enää käyttöön. 
Leikkasin kauniin 
etumustan kahtia ja 
kiinnitin siksakilla 
kuluneiden 
housunpolvien päälle. 
Kiinnitän paikat ensin 
kaksipuoleisella 
liimakankaalla. 
Valmiiden housujen 
polvien saaminen 
ompelukoneeseen on 
haastavaa… 

 



Mistä paikkoja? 

 Kirjovat 

ompelukoneet 

 Kirjovat ompelukoneet 

ovat lisääntyneet 

buumina. Näillä kuvilla 

voisi kätkeä tahroja ja 

reikiä. Leikkaa kirjonta 

irti ja siksakoi 

paikalleen.  



Kangaspaikka polveen 

 Polvet on sellainen 

kuluva paikka… 

Ohessa kuva 

haalarin paikatuista 

polvista. Muoto voi 

olla moni! 



Monimutkaisempaa tuunausta 

  Kahdesta tuli yks 

 Nuoremmalta lapselta jäi 
pieneksi 2 paitaa. Ne 
sopivat yhteen, ja toinen 
oli pysyvästi tahrainen 
etumustastaan. 

 Siistimpi paita sai 
lisäpituutta hihoihin ja 
helmaansa toisesta 
paidasta (Huom. Valmiit 
reunat!). Lisäsin vielä 
kissan rintaan ja rusetin 
samaisesta 
kukkakankaasta. 



Paita jättää selkää paljaaksi 

 Näissä paitojen 

pidennyksissä on villiinnytty 

täysin: Kukkapaidan kissat 

ja helma on vanhasta 

paidasta ja sukkahousuista. 

Ruskeaan paitaan on 

vyötäröön saumuroitu 

vaaleanpunaista ja 

raitanauhaa vanhoista 

kengistä. Tällöin ei tarvitse 

askaroida helman käänteen 

kanssa  

 



Lahkeetkin jäävät lyhyeksi 

 Tietenkään kaikkia housuja 

ei kannata pidentää 

lahkeistaan. Tässä on 

päätetty muuten 

laadukkaat housujen polvet 

korjata leikkaamalla pala 

kulunutta pois ja 

korvaamalla se pidemmällä 

palalla kukkaneulosta. 

Muista saumavarat. 

Saumurilla se käy 

nopeasti! 



Poolo suuremmaksi 

 Tylsän poolon saa 

suurennettua 

persoonallisesti lisäämällä 

toista neulosta hihanvarteen 

ja vyötärölle. 



Toppahansikkaisiin reilut varret 

 Rikkoontuneista 

käsineistä leikkasin 

punaiset varret ja 

ompelin käsin 

hämähäkkihanskoi-

hin. 



Kangasvärit käyttöön 

  Kukkapaita muuttui 

 Brodeerauksin 
säästeliäästi 
koristeluista T-
paidasta alkoi tulla 
ikitahrainen 
etumuksestaan. 
Maalasin pupun ja 
pilkkuja tahrojen 
päälle kangasvärillä. 



Kankaanpainantaa tahroille? 

 Millainen kankaanpainanta-

kuvio sopisi vaatteeseen? 

Tumma peittää… 



Pottu näkyvissä! 

 Sukkahousujen terät 

 Sukkahousuissa terät 

kuluvat lapsilla nopeasti. 

Ajattelin leikata ja 

ommella sukkahousujen 

teräosat saumurilla 

hiihtarityyliin. Näin 

jatkokäyttö toteutuu 

nilkkasukkien kanssa. 

Jos jälkikasvu suostuu… 



Kiristää! 

 Liian pieni pääntie 

 T-paidassa oli liian 
pieni pääntie, jolloin 
pukeminen oli 
tuskallista. Leikkasin 
eteen halkion, jonka 
reunat käänsin. 
Halkion pohjukkaan 
ompelin 
vahvistuksen. 



Pikkukokeilut käyttöön 

 Virkatut 
taskut 

 Tylsään 
neuletakkiin 
liitin 
oppilaiden 
virkkaus-
kokeilut 
taskuiksi. 
Lisäsin vielä 
helmi-
hapsut. 



Siedätkö viimeistelemättömiä 

reunoja? 

  Winx –paita 

 Tämä ”kaksois-T-
paita” oli lapseni 
suosikki. Valkoiset, 
pitkät hihat 
nahistuivat kuten 
myös valkoinen 
pääntie. Tyynesti 
leikkasin pois nämä 
tummentuneet, 
entiset valkoiset 
osat. Pääntien 
puolelta 
olkasaumoja piti 
päätellä. 



Mistä lapsi tykkää? 

  Kisu kurkkaa 

 Kaunis tunika ei 

kelvannut 

tyttärelle. 

Tuliaisena tuotu 

applikaatiokuva 

kurkistaa 

taskusta ja saa 

vaatteen 

mieluisaksi. 



Lempipaidan uusi elämä 

 Hevospaita  

 Näissä housuissa uutta 

on vain kirkkaampi lila 

kangas. Hevosen kuva 

on vanhasta paidasta. 

Loppuun käytetty 

lempipaita sai jatkoa, 

kun kuva siirrettiin 

uusien housujen 

koristeeksi. 



Äidiltä tyttärelle 

 Valkoiset farkut 

 Äitiyshousuista riitti 

materiaalia, jotta 

niistä saatiin 

120cm:n koon 

housut. Takataskut 

hyödynnettiin 

reisitaskuina ja 

merkki vyönlenkkinä. 



Tee nappeja lapsen kanssa 

Kuva tulossa………  Fimo –massasta (tms) saa 

lapsikin muovailtua napin 

tapaisia. Kaksi reikää lisäksi 

ja valmista tuli. Tässä 

paidassa oli jälleen kerran 

pysyviä tahroja. Joka tahran 

päälle voisi kiinnittää napin, 

mutta kuvassa onkin 

sukkahousuista leikattuja 

koiran kuvia siksakilla 

päälleommeltuna. 

Kuva tulossa……… 



Kankaissa löytyy 

 Varsinkin tilkkutyöhön 

erikoistuneissa 

liikkeissä on ihania 

kuoseja joka lähtöön. 

Kangasta ja neulosta 

kannattaa yhdistää vain 

harkiten… 


