MOLA TILKKUTYÖN OHJEET
TARVIKKEET
piirustusvälineet, silkkipaperia, jäljentämispaperia, erivärisiä puuvillakankaita
(lakanakankaan paksuisia), nuppineuloja, pieni silmäneula, ompelulankoja,
kirjontalankoja, teräväkärkiset ompelusakset
SUUNNITTELU
Suunnittele kuvio ja mieti värien järjestys työssäsi tarkasti etukäteen. Kuvion on hyvä
olla yksinkertainen. Mallia on mahdollista täydentää lopussa pistokirjonnalla. Cunien
töissä tausta on usein musta tai kirkkaanpunainen.
Vinkkejä:
• kuvioissa on mahdollisimman vähän teräviä kulmia
• pääkuviossa 2-4 eri väriä
• lisäkuvioita varten lisätilkkuja voi lisätä myöhemminkin
• jätä kuvion ulkopuolelle reilusti tilaa (väh. 5cm)
• värien järjestyksessä voit "hypätä jonkin värin yli" leikkaamalla kuvion aukosta
kyseisen värin palan pois
• vastaavasti väliin voi lisätä värin leikkaamalla hieman aukkoa suuremman irtopalan,
pujottamalla ja harsimalla sen paikalleen
OMPELUTYÖVAIHEET

1. Piirrä kuvio luonnolliseen kokoon.
2. Jäljennä kuvio silkkipaperille.
3. Leikkaa kankaista yhtä suuret kappaleet.
Kappaleen on hyvä olla joka reunalta valmista
työtä vähintään 5 cm suurempi.

4. Pinoa kankaat suunnitelmasi mukaiseen
järjestykseen, taustakangas päällimmäiseksi.
Kuvion sisin väri on alimmaisena. Mahdolliset
lisäväritilkut voi kiinnittää myöhemmin.
Kiinnitä nuppineuloin ja harsi kerrokset
reunasta yhteen.
5. Jäljennä kaikki kuviot silkkipaperipiirroksen
avulla alimmaiseen kankaaseen peilikuvana.
6. Harsi ulommaisen kuvion merkkilanka 0,5 cm
ääriviivan ulkopuolelle. Ommel kulkee kaikkien
kangaskerrosten läpi.

7. Käännä työ oikeapuoli päällepäin.
Leikkaa ylintä kangasta kuvion sisäpuolelta 1
cm päästä merkkilangasta n. 5 cm verran.
Käsittele leikattua reunaa varoen, ettei se
venyisi tai rispaantuisi.

8. Käännä saumavara sisään. Paina taitetta
sormin, nuppineuloja ei tarvita.
9. Ompele taite pienin luotospistoin. Pisto
ulottuu kaikkien kangaskerrosten läpi.

10. Jatka työskentelyä leikkaamalla aukkoa ja
kääntämällä ja ompelemalla taitetta pienissä
erissä. Jatka kuvio loppuun. Päättele ommel.
Toista sama sisemmissä kuvioissa.
11. Voit koristella valmiin työn pistokirjonnalla.

Vinkkejä ompeluun:
• Kohdissa, joissa saumavaraa ei saa kunnolla
taitettua ompele pistoja tiheämpään.
• Kaarevissa kohdissa ja kulmissa
aukileikkaukset helpottavat saumavaran
kääntämistä.
• Pieniä kuvioita työn reunoille voi lisätä
pujottamalla väritilkun reunan kautta (pura
reunan harsinlankaa) taustakankaan alle.
Harsi tilkku kiinni ja ompele kuten muutkin
kuviot.
• Sisemmälle työhön tuleviin kuvioihin voi
pujottaa tilkun taustakankaalle tehtävän
viillon kautta.
• Viilletyn aukon kautta voi myös leikata
värikerroksen paloja pois.

