
Trikoopipo
Tällä kaavalla ompelet perusmallisen trikoopipon, jossa trikoo 
taittuu saumattomasti päällikankaasta vuorin puolelle.

Materiaalit:
Tarvitset pipon ompeluun 50–60 cm korkuisen palan puuvilla-
elastaanitrikoota (riippuen teetkö ruttupipon vai tyköistuvan pipon). 
Pipon ompelu onnistuu myös muista joustavista neuloksista – jos 
joustoa on vähemmän kuin trikoossa, täytyy pipo ommella kuitenkin 
hieman suurempana.
Leveyssuunnassa saat täysleveästä trikoosta yleensä 2–3 pipoa.
Yhteen pipoon tarvitset vähintään 55 cm leveän palan. Menekki sisältää 
10 % kutistumisvaran.

Leikkaaminen:
Taita kangas korkeus- ja leveyssuunnassa ja aseta kaava taitteiden 
kulmaan (kaavaan on piirretty kaksi kylkeä jotka asettuvat taitteelle). 
Taita kangas siten, että näkyviin jäävä puoli kangasta on päälimmäisenä 
(näin sisäpinnasta tulee luonnostaan aavistuksen pienempi kuin ulkopin-
nasta).
Lisää leikatessasi saumanvarat. Leikkaa muut kuin taitereunat – saat 
kappaleen jossa on ”kruunu” ylä- ja alareunassa.

Koot 52 - 54 - 56

Ompeluohjeet:
Pipo ommellaan kasaan oikeat puolet vastakkain (nurja ulkopuolel-
la). Pipo ommellaan lähes täysin pussiksi, mutta vuoripuolelle 
jätetään kääntöaukko, jonka kautta pipo lopuksi käännetään koko-
naan ympäri.

Ompele ensin KT-sauma (kaavassa mustalla). Ompele sen jälkeen 
kruunun KT-sauma taitteen vierestä (kaavassa mustalla), toista 
sama toisessa päässä tuubia. 

Taita pitkä sauma ja lyhyt sauma vastakkain, ja kohdista kruunu 
siten, että valmiiksi ommellut saumat osuvat yhteen ja ompelemat-
ta olevat avoimet reunat asettuvat vastakkain (kaavassa punaisella 
olevat reunat). Punainen reuna muodostaa nyt yhtäjaksoisen kaaren 
(jos se muodostaa v-kirjaimen, et ole vielä kohdistanut saumoja). 

Ompele avoin (punainen) reuna näkyviin jäävältä puolelta. Kun 
ompelet saman sauman vuorin puolelta, jätä kääntöaukko keskelle.

Viimeistely:
Käännä pipo oikein päin. Ompele käsin umpeen kääntöaukko. 
Pujota vuoripuoli päällipuolen sisään. Yhdistä vielä vuorin ja päälli-
puolen kruunu saumojen risteämiskohdasta muutamalla pistolla 
koko pipon läpi. Tällä estät vuoria karkaamasta pipon sisältä, kun 
pipo riisutaan.
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Käyttöehdot:
Pipon tekijänoikeudet kuuluvat Kangaskapinalle 
(www.kangaskapina.fi). Kaavan kopiointi ja levittäminen on 
sallittua edellyttäen, että käyttöehdot ja viittaukset Kangas-
kapinaan säilytetään.

Kaavan levittämisestä ei saa periä jäljentämiskustannukset ylittävää maksua.
Kaavaa saa käyttää sekä yksityisiin ompelutöihin että myyntiin tehtäviin töihin. Valmiiden 
töiden yhteydessä ei tarvitse olla viittauksia käyttöehtoihin tai Kangaskapinaan.
Mikäli valmistat kaavan pohjalta tuotteita myyntiin, toivomme, että harkitset materiaalien 
hankintaa Kangaskapinasta.
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