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Pumpulipupupussi 
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Pumpulipupun kaava 
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Pumpulipupupussi 

Tarvikkeet : 
Pussikankaat:  2kpl  20cm x 45cm 

Pupukangas:  kaavan mukaan 

Nyöriä noin 50cm 

Liimaharsoa:  kaavan mukaan 

Ompelulankaa: pupun väristä ja pussin väristä 

 

 

Työjärjestys 

 
1. Leikkaa pussikankaat 

2. Leikkaa pupunkaavan kokoinen pupukangas, mutta älä leikkaa pupua 

       ääriviivoja pitkin 

1. Leikkaa liimaharsoa samankokoinen pala 

2. Leikkaa nyöri 

 

Seuraavat työvaiheet kuvien mukaan 
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5. Piirrä 

6. Silitä 

- pupun kaava liimaharson 

sileälle puolelle 
 

- silitä liimaharso pupukankaan 

nurjalle puolelle painamalla  

paperin päältä noin 10 sekuntia 

jokaiselta kohdalta 

- älä hankaa, ettei liima pääsee 

liikkumaan  

- anna työn jäähtyä hetken 

ennekuin käsittelet sitä uudelleen 

 

 

7. Leikkaa 

- leikkaa pupu ääriviivojaan pitkin  

- älä leikkaa ympyrää 

Pupun kaava 



5 

8. Ompele 

- pienennä tikin pituutta vähän 

normaalista, jolloin kaaren ompelu 

on helpompaa  

- ompele pysähtymättä ettei 

kaareen tule kulmia 

- lopussa ompele aloituskohdan 

päälle muutama tikki 

- katkaise langat  

9. Leikkaa 

-leikkaa  tee ympyrän keskelle 

aukko, jätä noin 3mm sauman 

varat 

-tiheään pieniä aukileikkauksia 

saumanvaraan aivan 

ompeleeseen saakka  

- poista liimaharsopaperi koko 

pupusta 
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10. Käännä 

- työnnä pupu aukon kautta 

kankaan oikealle puolelle 

11. Silitä 

- pupu kiinni kankaaseen 

- jos pupukangas on paksua tai 

nukallista silitä pussikankaan 

nurjalta puolelta 

 

- ompele tiheällä siksakilla 

pupun värisellä langalla aivan 

ulkoreunasta pupu kiinni 

pussikankaaseen 

- ympyrän reuna ei tarvitse 

ommelta 

12. Aplikoi 
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13. Pussin ompelu 

- tee nyörin päihin solmut ja taita se  

laita nyörin taitoskohta pussin yläreunasta noin 6-7cm päähän 
pussikankaan oikealle puolelle 

- laita toinen pussikangas edellisen päälle oikeat puolet vastakkain 

- ompele reunoista ja pohjasta siten että nyöri kiinnittyy ompeleeseen, 
huolittele myös 

- ompele pussinpohjaan kulmat kuten kasseissa 

- ompele pussin suuhun päärme 

- käännä pussi 

 

 

 

14. Pussin täyttö 

 
- laita pumpulipussi kokonaisen pupupussin sisälle 

- sulje pussi nyörillä 

- tee saksilla reikä muoviin pussin aukon kohdalle 

- vedä pumpulia vähän aukosta ulos 

- pumpulipupusi on valmis 

- ripusta nyöristä pupu roikkumaan, jolloin saat pumpulia vedettyä haluamasi 

 määrän 

 


