


Leikkaa ja silitä 

taskunsuihin tukikankaat

Taskun ompelu



• Huolittele tasku saumurilla tai siksakilla

• Taita ja silitä taskunsuut

• Tikkaa taskunsuut suoralla ompeleella



Ompelun jälkeen katkaise AINA

ylimääräiset langanpäät



Silitä taskun 

saumanvarat 

nurjalle



Piirrä jäljentämispaperin 

avulla taskun kohdistusmerkit 

kankaalle

Huomioi että merkit 

tulevat kankaan 

oikealle puolelle
Op

Op



Kohdista tasku kohdistusmerkkien avulla paikalleen ja 

kiinnitä nuppineuloilla se etukappaleelle ja ompele



Valmis tasku

Muistathan jättää taskun 

suut ompelematta



Kiinnitä etu- ja takakappaleen olkasaumat 

vastakkain nuppineuloilla ja ompele

Olkasauma

Op

Np

Hupparin ompelu



Työote saumurilla

Kun kappaleessa on 1cm 

saumanvarat, saumuroidessa

on leikattava kangasta 0,50cm



Silitä saumanvarat takakappaleen puolelle

Etukappale

Takakappale



Kiinnitä hupun kappaleet nuppineuloilla oikeat 

puolet vastakkain (sisähuppu ja ulkohuppu)

Hupun valmistus



Sujauta sisähuppu ulkohupun sisään oikeat puolet vastakkain 

Np
Op



Neulaa hupun etureuna ja 

kohdista hupun päälaella 

saumat kohdakkain ja 

saumuroi



• Käännä huppu oikein päin ja silitä

• Tikkaa hupun etureuna paininjalan etäisyydellä



Hupun kiinnitys

Kiinnitä huppu 

nuppineuloilla pääntielle, 

kohdista keskitakamerkki 

hupun saumaan ja 

keskietumerkki hupun 

etureunojen kanssa

Merkkaa etu- ja 

takakappaleen pääntielle 

keskikohdat nuppineuloilla



Ompele huppu kiinni pääntielle oikeat puolet vastakkain



Valmis huppu

Silitä saumanvarat 



Hihan ompelu

Aseta hiha kädentielle 

Op
Np

Kohdista hihan pyöriöllä

oleva keskimerkki 

olkasaumaan ja neulaa hiha 

kiinni kädentielle ja ompele



Op

Np

Hiha- ja sivusauman ompelu

• Asettele hupparin oikeat puolet 

vastakkain ja neulaa hiha- ja sivusaumat

• Ompele ja silitä

Np



Vain resorit puuttuvat…



Resorien ompelu

• Leikkaa resorit hihansuihin 

ja helmaan

• Taita resorit oikeat puolet 

vastakkain

• Saumuroi resorit renkaiksi

• Merkitse resorirenkaaseen 

nuppineuloilla keskikohdat ja 

puolivälit, jotta voit kohdistaa 

ne helmaan ja hihansuihin

taite

op

* *

np

taite

taite
taite



• Kiinnitä resorit nuppineuloilla 

helmaan ja hihansuihin

• Kohdista keskikohdat paidasta ja 

resorista

• Kohdista myös paidan sivusaumat ja 

resorin neljänneosat

• Muista venyttää resoria neulatessasi

että resori venyy tasaisesti jokapuolelta

Neulaa ensin neljästä kohdasta



Ompele resorit saumurilla hihansuihin ja helmaan. VENYTÄ resoria 

ommellessa hihansuiden/helman levyiseksi, tällöin resori asettuu 

tasaisesti koko leveydelle.



Valmis perushuppari


