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1) Valitse kankaat
Tee viirinauhaasi ainakin 
viisi kolmiota. Enemmänkin 
voit tehdä jos haluat. Mitä 
enemmän kolmioita sen 
pidempi ja näyttävämpi 
nauha! 
Valitse jokaista kolmiota 
varten kaksi saman 
kokoista kangaspalaa. 
Kolmion kaavan on reilusti 
mahduttava kankaille 
saumavaroineen. Värit saat 
valita itse. 

Kaavan kolmioon voit 
tehdä itse.



2) Kiinnitä kaava
Aseta kangaskappaleet oikeat 
puolet vastakkain. 
Kiinnitä kaava nuppineuloin. 
Piirrä joka puolelle 
senttimetrin saumavara.



3) Leikkaa viivaa pitkin.



4) Kiinnitä osat 
toisiinsa nuppineuloin.
Ompele suoralla ompeleella 
pitkät sivut VIIVAA PITKIN. 
Aloita keltaisen nuolen 
kohdalta ja lopeta mustan 
nuolen kohtaan. Jätä yläreuna 
ompelematta. 
Muista peruutus alussa ja 
lopussa!



5) Leikkaa kärjen 
saumavaroja 
läheltä ommelta. 
Käännä kolmio oikeinpäin 
ja työnnä kärki 
huolellisesti oikeaan 
muotoon. 



6) Silitä kolmio. Katso mallia videosta:






Tee kaikki kolmiot edellä 
mainituilla ohjeilla 1-6. Jatka 

sitten vasta kohtaan 7.



7) Nauha
Leikkaa vinonauhasta 
sopivan pitkä pätkä. 
Nauhan pituuteen 
vaikuttaa se, kuinka 
lähekkäin haluat kolmiot 
ommella toisiinsa nähden 
ja kuinka paljon haluat 
’häntää’ alkuun ja 
loppuun.



8)
Aseta vinonauha nurja 
puoli ylöspäin ja avaa 
ylempi reuna (nuoli 
näyttää)



9) Aseta kolmioiden yläreuna ja 
avattu nauhan reuna päällekkäin ja 
kiinnitä nuppineuloin taiteviivaa 
pitkin.



10) Nyt nauhasi 
näyttää tältä. 
Kaikki kolmiot on 
kiinnitetty nuppineuloin 
vinonauhan avattuun 
reunaan. Kolmioiden 
välissä voi olla isompikin 
aukko, jos haluat ne 
harvempaan. 



11) Ompele taitteen 
pohjaa (kts. nuoli) pitkin 
suoralla ompeleella koko 
pötkö kerralla. Nauha 
kiinnittyy kolmioihin. 
Muista peruutus alussa ja 
lopussa.



12) Lopeta peruutuksella 
viimeisen kolmion 
reunaan.



13) Käännä nauha 
toisin päin ja taita 
nauhan toinen reuna 
ylöspäin. Älä avaa 
reunaa. 

Nyt pitäisi näyttää tältä:



14) Käännä 
vinonauhan reuna 
päällepäin ja kiinnitä 
napakasti 
nuppineuloin siten, 
että edellinen ommel 
jää piiloon.



15)
Taita vinonauhaa koko 
matkalta, myös kolmioiden 
välissä ja alku- ja 
loppuhännässä.



16) Aloita ompelu nauhan 
päästä 
Ja jatka koko nauhan 
matkalta aina loppuun 
asti.
Huomaa ompeleen kohta: 
läheltä reunaa!



Ompeleen paikka 
lähellä reunaa



Koko nauha kerralla ja 
lopussa 
peruutuspäättely.



Siisti langanpäät pois ja silitä nauha. Nyt se on valmis 
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