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Lasten bokserit
Koot 80 – 86 – 92 – 98 – 104 – 110 – 116 – 122 – 128 – 134 – 140 – 146 – 152 – 158 – 164 – 170

Tämä lasten bokserikaava on kätevän yksinkertainen: ompele muutama 
sauma, käännä lahkeensuut ja kiinnitä vyötärölle pehmoinen bokseri-
kuminauha.

Materiaalit:
Bokserit on ajateltu ommeltavaksi puuvilla-elastaanitrikoosta. Jos haet sporttisempaa 
lookkia, kokeile myös ohutta urheilulycraa (Kangaskapinan Urheilulycra kierrätyskuidusta).

Tarvitset trikoota: 
30 cm (koot 80–122) tai 35 cm (koot 128–170)

Lisäksi tarvitset 25 mm levyistä bokserikuminauhaa 40 - 41 - 41,5 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 
- 48 - 49 - 51 - 53 - 54,5 - 56 - 57,5 cm + päällekäin menevä saumanvara.

Kuminauhan annetut mitat ovat arvioita. Tarkka mitta riippuu huomattavasti valitsemasi 
kuminauhan napakkuudesta ja käyttäjän vyötärönympäryksestä. Ihanteellisessa tilantees-
sa suosittelemme mittaamaan kuminauhan mitan käyttäjän vyötäröllä testaamalla. 
  

Ompele haarapala kiinni. Haarapala kiinnittyy takana pitkältä sivultaan lahje-
kappaleen haaraan, ja edessä ensin lahjekappaleeseen, sitten etukappaleen 
alareunaan ja taas lahjekappaleeseen.

Ompele kuminauha renkaaksi. Aseta kuminauha bokserien vyörölle trikoon 
päälle – sauma keskelle taakse. Trikoo ja kuminauha asettuvat saumanvaran 
verran päällekäin (kuminauha jatkuu siis korkeammalle kuin trikoo. Kiinnitä 
kuminauha paikoilleen esimerkiksi siksakilla, peitetikkikoneella tai muulla 
erittäin joustavalla ompeleella.

Käännä lahkeensuiden käänteet nurjalle ja tikkaa ne kiinni. Valmista tuli!

Käyttöehdot:
Boksereiden tekijänoikeudet kuuluvat Kangaskapinalle (www.kangaskapina.fi). 
Kaavan kopiointi ja levittäminen on sallittua edellyttäen, että käyttöehdot ja viittaukset 
Kangaskapinaan 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 Kangaskapi-
naan.
Mikäli valmistat kaavan pohjalta tuotteita myyntiin, toivomme, että harkitset materiaa-
lien hankintaa Kangaskapinasta.

Leikkaaminen:
Lisää lahjekappaleen sekä haarapalan lahkeensuuhun (lyhyet 
kaarevat reunat) 2 cm käännevara. Lisää kaikkiin muihin reunoi-
hin n. 1 cm saumanvarat.

Leikkaa kaikki kappaleet taitteelta: etukappaleen taite tulee 
keskelle eteen, takakappaleen taite keskelle taakse. Haarakap-
paleen taite kulkee jalkojen alla edestä taakse, ja sen pitkät 
reunat kiinnittyvät etu- ja takakappaleisiin, jolloin taitetta kauim-
pana olevat lyhyet sivut asettuvat lahkeensuun jatkeeksi. 

Leikkaa yksi lahjekappale, yksi haarakappale ja kaksi etukappa-
letta.

Ompeluohjeet:
Ompele haarakappaleiden halkiot umpeen. Aseta haarakappa-
leet päällekäin, nurjat puolet toisiaan vasten (sekä vaatteen 
ulko- että sisäpinnalle tulee oikea puoli kangasta). Ompele 
haarakappaleet kiinni lahjekappaleen etureunaan (molemmat 
haarakappaleet kiinnittyvät samalla ompeleella).
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