
Kukkaronkehyksellisen
kukkaron valmistus



TARVIKEET JA TYÖVÄLINEET
• lukkokehys (kukkarolukkokehys)
• kangasta (+ mahdollinen vuorikangas)
• ohutta nyöriä, kapeaa nauhaa tms.
• liimaa (kontaktiliima)
• pihdit, esim. levysepän taivutuspihdit (tai vasara)
ja pala paksua kangasta tai nahkaa
• maalarinteippiä, neula, lankaa, hammastikku,
naula, kaavapaperia jne.



Ensiksi piirretään kaava. Teippaa kukkaronkehys kiinni
paperiin, ettei se liiku piirrettäessä. Piirrä aivan kehyksen
vierestä (harmaa viiva), että saat oikean kokoisen kaavan.
Vaaleanpunaisella piirretty noin sentin saumavarat.
Punaiset katkoviivat osoittavat kohdan, jossa
kukkaronkehyksen ommel ja itse kukkaron ommel
kohtaavat, tähän kohtaan voi leikata viillon. (Tärkeä merkki,
koska molemmat ommellaan erikseen.)  KAAVAN
LEVENNYS: piirrä pohjasaumasta yhtä pitkät pohjan
leveyden osoittavat apuviivat. Kaavan levennys voi alkaa
kukkaronkehyksen kohdalla heti kun kulma loppuu  (kts.
Punainen nuoli vasemmassa alanurkassa)



Esimerkkipiirros levennetystä
kaavasta saumavaroineen
(siniset viivat)



Mikäli kangas itse kudottu tai helposti
purkautuva, kannattaa huolitella
leikkauskohta (molemmilta puolilta)
ennen leikkaamista.



Kuvassa päällikankaat ja vuorikankaat ovat molemmat oikeat puolet vastakkain. Päällikankaat on
jo yhdistetty suoralla ompeleella ja reunat huoliteltu (ompeleen aloitus vihreän nuolen, lopetus
keltaisen nuolen kohdassa)

Teippi vuoripussukan pohjassa muistuttaa, että vuoripussukan pohjaan tulee jättää
aukko ommeltaessa vuoripussukan reunat.



Nyt molemmat ommeltu, oikeat puolet
edelleen vastakkain.



Nyt vuoripussukka käännetty oikeinpäin.



Nyt oikeinpäin oleva vuoripussukka työnnetty nurinpäin olevan päällyspussukan sisään ja
kehyksen reunat kiinnitetty neuloilla. Seuraavaksi tehdään reunojen ompelu ja huolittelu.



Nyt nämä kohdat mihin tulee kukkaronkehys on yhdistetty toisiinsa ompeleella ja reuna
huoliteltu (molemmat  puolet (läpät) ommellaan erikseen). Seuraavaksi koko pussukka
käännetään niin…



…että vuorikangas on päällä (vuorikankaan nurja puoli päällä)



Äskeisestä kuvasta on siirrytty vaiheeseen, jossa (teipillä merkitystä) aukosta vedetään kukkaron
päällikangas ulos.



Tältä näyttää seuraava vaihe. Vuoripussukan
pohjassa oleva aukko suljetaan…



… suoralla ompeleella.



Kukkaro on asetellaan muotoonsa ja silitetään.
Seuraavaksi alkaa nyörin tai paksuhkon
puuvillaneulelangan kiinnitys…



… ja kiinnitys tapahtuu helpoiten siksakilla.
(mistään rumista tikeistä ei tarvitse välittää,
kaikki menee piiloon kukkaronkehyksen sisään)



Vinkki: Nyöriä kannattaa tuhlata pari senttiä.
Tästä pätkästä on ompelua aloitettaessa
helppo ohjata narua paininjalan alle +
tuohon reunaan mihin nyöri kiinnitetään.

Tai nyörin kiinnittämisen voi aloittaa
keskeltä (=kohdasta jossa
kehys napsautetaan auki/kiinni),
jolloin ompelemisen aloituskin helppoa.

(Huom. Nyöriä tarvitaan kaksi erillistä
pätkää molemmille sivuille omansa,
muuten se jää näkyviin
kukkaronkehyksen
saranan kohdalle.)



Sitten itse kukkaronkehyksen kiinnittämiseen. Tarvitaan kontaktiliimaa. Laitettava säästeliäästi,
pursuaa helposti ulos kun nyöri ja kangas
asetellaan kehykseen. Liiman
levittämisessä apuna voi käyttää
hammastikkua.



Ensin kannattaa laittaa liimaa pitkälle sivulle ja laittaa kangas kehyksen sisälle. Samalla kun
kangasta asetellaan kehykseen, harsitaan sitä paikoilleen, ettei se lähde irti työstettäessä kulmia
ja reunoja.

Ensiksi kiinnitetään toinen puoli ja annetaan
sen kuivua noin tunti, ennen kuin kiinnitetään
toinen puoli, jonka jälkeen jälleen tauko, että
liima ehtii kuivua. Kankaan asettelussa apuna
voi käyttää naulaa. Myös hammastikku,
sukkapuikko, tms. teräväkärkinen väline käy.



Liiman kuivuttua puristetaan reunat yhteen pihtien avulla
(vasaralla voi myös naputella tason päällä). Pihtien ja
kukkaronkehyksen väliin laitetaan kaksinkerroin taitettu
nahkapala tai paksu kangas estämään kehyksen
lommoutumista ja naarmuuntumista.



Kun harsitut apuompeleet
poistettu, näyttää
kukkaro tältä.


