
Lasten ABC-huppari
Koot 86 – 92 – 98 – 104 – 110 – 116 – 122 – 128 – 134 – 140 – 146 – 152 – 158 – 164 – 170 cm

Tässä koululaisille suunnatussa hupparissa on kolme vaihtoehtoa: 
kokeile isoa jättitaskua (B), ylös asti sulkeutuvaa vetoketjua (C) tai 
eri väreistä koottua tilkkutäkkiversiota (A). Kullekin versiolle on omat 
ompeluohjeensa.

Materiaalit:
Mukavimmat ja lämpimimmät hupparit ompelet harjatusta collegesta tai tunturi-
collegesta. Myös joustocollege sopii materiaaliksi – tällöin hupparista tulee vähän 
kevyempi versio.

A:
Korosteväristä collegea 25–35 cm (leveys 140–150 cm)
Collegea (tästä mm. hihat ja huppu): 55–65 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)

B:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Taskukangas (pilkistää taskunsuusta) 25–50 cm (leveys vähintään 50 cm)

C:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Vetoketju 55–60–60–60–65–65–65–70–70–70–75–75–75–80–80 cm

Kaavat ja leikkaaminen:

Lisää hupun etureunoihin 2–3 cm käännevara. Lisää muihin kappaleisiin saumanvarat. Vetoketjullisessa 
versiossa voit leikata etukappaleen kokonaisena ja ommella paikkataskun. Kun vasta sen jälkeen halkaiset 
kappaleen edestä, on paikkatasku varmasti molemmilla sivuilla samalla kohdalla. Etukappaleeseen on pään-
tielle merkitty vetoketjun linjaus. Kun teet vetoketjuttoman version, jätä tämä merkki huomiotta.

A-huppari:
Jaa etu- ja takakappaleen kaavat kahtia A-viivoja pitkin. Leikkaa ylä- ja alaosat eri värisistä kankaista.
Leikkaa pääntien resori ja vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappaleen ylä- ja alaosat sekä paikka-
tasku taitteelta, yksi kutakin. 

B-huppari:
Kopioi etukappaleelta omaksi kaavakseen B-viivan alapuolinen osa. Tästä muodostuu taskupussi.

Taskupussissa on kaksi taitetta: KE-taite sekä yläreunan taite. Leikkaa taskupussin kaavalla taskukappale, 
joka myötäilee leveydeltään etukappaleen alaosaa, ja sen yläreunassa on taite – taskukappale on siis tuplasti 
korkeampi kuin tuleva tasku, ja se ommellaan huppariin kaksinkerroin. 

Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita.

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale taitteelta, yksi kutakin. 

C-huppari:
Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale sekä paikkatasku taitteelta, yksi 
kutakin. 

Ompeluohjeet:

A-huppari:
Ompele etukappaleen ylä- ja alaosa kiinni toisiinsa. Toista sama takakappaleelle. Ompele hupun sivukappaleet 
keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. Taita etu- ja 
takakappaleelle tulevat saumat ylöspäin ja tikkaa ne kiinni. Taita taskunsuiden resorin saumanvarat taskun puolelle 
ja tikkaa kiinni. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni siten, että nurja puoli jää myös 
siistiksi. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja 
sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele pääntien resori renkaaksi ja taita se kaksinkerroin. Aseta huppari nurin, neulaa resori tasaisesti pääntielle. 
Aseta resoria vasten oikein päin oleva huppu, hupun etureunat asettuvat edessä hieman päällekäin. Uloimpana on 
siis pusero nurin, sen jälkeen resori, sisimpänä huppu oikea puoli ulospäin, ei puseroa kohti. Ompele huppu ja 
resori pääntielle hieman venyttäen (varmistaaksesi että pääntie joustaa riittävästi).

B-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni 
siten, että nurja puoli jää myös siistiksi. 

Aseta taskukappaleen oikea puoli etukappaleen nurjalle puolelle. Taskukappaleen alareuna asettuu etukappaleen 
alareunan tasolle, yläreuna nousee tällä hetkellä korkealle pääntietä kohti. Ompele etukappale ja tasku yhteen 
sivujen kaarevia viivoja pitkin. Käännä nurjat puolet vastakkain. Tikkaa etukappale ja taskukangas toisiinsa B-viivaa 
pitkin (ommel tulee taskukappaleen keskelle pystysuunnassa, juuri vasta ommeltujen kaarten yläpuolelle). Taita 
B-viivan yläpuolelta taskukangas alas – tasku on nyt kaksinkerroin etukappaleen alaosassa. Seuraavissa vaiheissa 
tätä muodostunutta palasta käsitellään yhtenä kappaleena – kaaret jätetään saumojen ulkopuolelle, taskun alin 
kerros ja kaarten alapuolelle jäävät raakareunat kiinnittyvät sivusaumaan. 

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla. Ompele huppu pääntielle samalla hieman venyt-
täen (jotta pääntie joustaa riittävästi). Hupun etureunat asettuvat keskellä edessä hieman päällekäin.

Ompeluohjeet:

C-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. 
Taita taskunsuuresorien saumanvarat taskun puolelle ja tikkaa kiinni. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu 
helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Leikkaa etukappale KE-taiteviivaa pitkin kahtia.

Ompele etukappaleet ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hiha- ja kylkisaumat kädentieltä aina 
helmaan saakka. Ompele huppu pääntielle. Ompele hiharesorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. Taita 
vyötäröresori kaksinkerroin ja ompele se helmaan. Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele vetoketjun nauhat yläreunastaan kiinni toisiinsa juuri stopparin yläpuolelta – oikeat puolet vastakkain. Neulaa 
vetoketju tarkoin kiinni etureunaan: Kiinnitä huomiota siihen että vyötäröresorin, taskun ja pääntien linjat kohdistuvat samalle 
korkeudelle vetoketjua kummallakin puolella. Vetoketjun yläpäässä oleva sauma tulee aivan hupun korkeimpaan kohtaan. 
Ompele vetoketju pääntielle (oikeat puolet vastakkain). Trimmaa kankaan saumanvaroja sen verran kapeammaksi, että 
kangasta on joka kohdassa vähemmän kuin vetoketjun nauhaa. Taita vetoketjun nauha asentoonsa hupparin sisäpuolelle ja 
tikkaa kiinni – collegekankaan reunat jäävät piiloon vetoketjun nauhan alle.
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Tässä koululaisille suunnatussa hupparissa on kolme vaihtoehtoa: 
kokeile isoa jättitaskua (B), ylös asti sulkeutuvaa vetoketjua (C) tai 
eri väreistä koottua tilkkutäkkiversiota (A). Kullekin versiolle on omat 
ompeluohjeensa.

Materiaalit:
Mukavimmat ja lämpimimmät hupparit ompelet harjatusta collegesta tai tunturi-
collegesta. Myös joustocollege sopii materiaaliksi – tällöin hupparista tulee vähän 
kevyempi versio.

A:
Korosteväristä collegea 25–35 cm (leveys 140–150 cm)
Collegea (tästä mm. hihat ja huppu): 55–65 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)

B:
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Kaavat ja leikkaaminen:

Lisää hupun etureunoihin 2–3 cm käännevara. Lisää muihin kappaleisiin saumanvarat. Vetoketjullisessa 
versiossa voit leikata etukappaleen kokonaisena ja ommella paikkataskun. Kun vasta sen jälkeen halkaiset 
kappaleen edestä, on paikkatasku varmasti molemmilla sivuilla samalla kohdalla. Etukappaleeseen on pään-
tielle merkitty vetoketjun linjaus. Kun teet vetoketjuttoman version, jätä tämä merkki huomiotta.

A-huppari:
Jaa etu- ja takakappaleen kaavat kahtia A-viivoja pitkin. Leikkaa ylä- ja alaosat eri värisistä kankaista.
Leikkaa pääntien resori ja vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappaleen ylä- ja alaosat sekä paikka-
tasku taitteelta, yksi kutakin. 

B-huppari:
Kopioi etukappaleelta omaksi kaavakseen B-viivan alapuolinen osa. Tästä muodostuu taskupussi.

Taskupussissa on kaksi taitetta: KE-taite sekä yläreunan taite. Leikkaa taskupussin kaavalla taskukappale, 
joka myötäilee leveydeltään etukappaleen alaosaa, ja sen yläreunassa on taite – taskukappale on siis tuplasti 
korkeampi kuin tuleva tasku, ja se ommellaan huppariin kaksinkerroin. 

Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita.

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale taitteelta, yksi kutakin. 

C-huppari:
Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale sekä paikkatasku taitteelta, yksi 
kutakin. 

Ompeluohjeet:

A-huppari:
Ompele etukappaleen ylä- ja alaosa kiinni toisiinsa. Toista sama takakappaleelle. Ompele hupun sivukappaleet 
keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. Taita etu- ja 
takakappaleelle tulevat saumat ylöspäin ja tikkaa ne kiinni. Taita taskunsuiden resorin saumanvarat taskun puolelle 
ja tikkaa kiinni. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni siten, että nurja puoli jää myös 
siistiksi. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja 
sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele pääntien resori renkaaksi ja taita se kaksinkerroin. Aseta huppari nurin, neulaa resori tasaisesti pääntielle. 
Aseta resoria vasten oikein päin oleva huppu, hupun etureunat asettuvat edessä hieman päällekäin. Uloimpana on 
siis pusero nurin, sen jälkeen resori, sisimpänä huppu oikea puoli ulospäin, ei puseroa kohti. Ompele huppu ja 
resori pääntielle hieman venyttäen (varmistaaksesi että pääntie joustaa riittävästi).

B-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni 
siten, että nurja puoli jää myös siistiksi. 

Aseta taskukappaleen oikea puoli etukappaleen nurjalle puolelle. Taskukappaleen alareuna asettuu etukappaleen 
alareunan tasolle, yläreuna nousee tällä hetkellä korkealle pääntietä kohti. Ompele etukappale ja tasku yhteen 
sivujen kaarevia viivoja pitkin. Käännä nurjat puolet vastakkain. Tikkaa etukappale ja taskukangas toisiinsa B-viivaa 
pitkin (ommel tulee taskukappaleen keskelle pystysuunnassa, juuri vasta ommeltujen kaarten yläpuolelle). Taita 
B-viivan yläpuolelta taskukangas alas – tasku on nyt kaksinkerroin etukappaleen alaosassa. Seuraavissa vaiheissa 
tätä muodostunutta palasta käsitellään yhtenä kappaleena – kaaret jätetään saumojen ulkopuolelle, taskun alin 
kerros ja kaarten alapuolelle jäävät raakareunat kiinnittyvät sivusaumaan. 

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla. Ompele huppu pääntielle samalla hieman venyt-
täen (jotta pääntie joustaa riittävästi). Hupun etureunat asettuvat keskellä edessä hieman päällekäin.

Ompeluohjeet:

C-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. 
Taita taskunsuuresorien saumanvarat taskun puolelle ja tikkaa kiinni. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu 
helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Leikkaa etukappale KE-taiteviivaa pitkin kahtia.

Ompele etukappaleet ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hiha- ja kylkisaumat kädentieltä aina 
helmaan saakka. Ompele huppu pääntielle. Ompele hiharesorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. Taita 
vyötäröresori kaksinkerroin ja ompele se helmaan. Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele vetoketjun nauhat yläreunastaan kiinni toisiinsa juuri stopparin yläpuolelta – oikeat puolet vastakkain. Neulaa 
vetoketju tarkoin kiinni etureunaan: Kiinnitä huomiota siihen että vyötäröresorin, taskun ja pääntien linjat kohdistuvat samalle 
korkeudelle vetoketjua kummallakin puolella. Vetoketjun yläpäässä oleva sauma tulee aivan hupun korkeimpaan kohtaan. 
Ompele vetoketju pääntielle (oikeat puolet vastakkain). Trimmaa kankaan saumanvaroja sen verran kapeammaksi, että 
kangasta on joka kohdassa vähemmän kuin vetoketjun nauhaa. Taita vetoketjun nauha asentoonsa hupparin sisäpuolelle ja 
tikkaa kiinni – collegekankaan reunat jäävät piiloon vetoketjun nauhan alle.
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Tässä koululaisille suunnatussa hupparissa on kolme vaihtoehtoa: 
kokeile isoa jättitaskua (B), ylös asti sulkeutuvaa vetoketjua (C) tai 
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Materiaalit:
Mukavimmat ja lämpimimmät hupparit ompelet harjatusta collegesta tai tunturi-
collegesta. Myös joustocollege sopii materiaaliksi – tällöin hupparista tulee vähän 
kevyempi versio.

A:
Korosteväristä collegea 25–35 cm (leveys 140–150 cm)
Collegea (tästä mm. hihat ja huppu): 55–65 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)

B:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Taskukangas (pilkistää taskunsuusta) 25–50 cm (leveys vähintään 50 cm)

C:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Vetoketju 55–60–60–60–65–65–65–70–70–70–75–75–75–80–80 cm

Hiha

etu

Kaavat ja leikkaaminen:

Lisää hupun etureunoihin 2–3 cm käännevara. Lisää muihin kappaleisiin saumanvarat. Vetoketjullisessa 
versiossa voit leikata etukappaleen kokonaisena ja ommella paikkataskun. Kun vasta sen jälkeen halkaiset 
kappaleen edestä, on paikkatasku varmasti molemmilla sivuilla samalla kohdalla. Etukappaleeseen on pään-
tielle merkitty vetoketjun linjaus. Kun teet vetoketjuttoman version, jätä tämä merkki huomiotta.

A-huppari:
Jaa etu- ja takakappaleen kaavat kahtia A-viivoja pitkin. Leikkaa ylä- ja alaosat eri värisistä kankaista.
Leikkaa pääntien resori ja vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappaleen ylä- ja alaosat sekä paikka-
tasku taitteelta, yksi kutakin. 

B-huppari:
Kopioi etukappaleelta omaksi kaavakseen B-viivan alapuolinen osa. Tästä muodostuu taskupussi.

Taskupussissa on kaksi taitetta: KE-taite sekä yläreunan taite. Leikkaa taskupussin kaavalla taskukappale, 
joka myötäilee leveydeltään etukappaleen alaosaa, ja sen yläreunassa on taite – taskukappale on siis tuplasti 
korkeampi kuin tuleva tasku, ja se ommellaan huppariin kaksinkerroin. 

Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita.

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale taitteelta, yksi kutakin. 

C-huppari:
Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale sekä paikkatasku taitteelta, yksi 
kutakin. 

Ompeluohjeet:

A-huppari:
Ompele etukappaleen ylä- ja alaosa kiinni toisiinsa. Toista sama takakappaleelle. Ompele hupun sivukappaleet 
keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. Taita etu- ja 
takakappaleelle tulevat saumat ylöspäin ja tikkaa ne kiinni. Taita taskunsuiden resorin saumanvarat taskun puolelle 
ja tikkaa kiinni. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni siten, että nurja puoli jää myös 
siistiksi. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja 
sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele pääntien resori renkaaksi ja taita se kaksinkerroin. Aseta huppari nurin, neulaa resori tasaisesti pääntielle. 
Aseta resoria vasten oikein päin oleva huppu, hupun etureunat asettuvat edessä hieman päällekäin. Uloimpana on 
siis pusero nurin, sen jälkeen resori, sisimpänä huppu oikea puoli ulospäin, ei puseroa kohti. Ompele huppu ja 
resori pääntielle hieman venyttäen (varmistaaksesi että pääntie joustaa riittävästi).

B-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni 
siten, että nurja puoli jää myös siistiksi. 

Aseta taskukappaleen oikea puoli etukappaleen nurjalle puolelle. Taskukappaleen alareuna asettuu etukappaleen 
alareunan tasolle, yläreuna nousee tällä hetkellä korkealle pääntietä kohti. Ompele etukappale ja tasku yhteen 
sivujen kaarevia viivoja pitkin. Käännä nurjat puolet vastakkain. Tikkaa etukappale ja taskukangas toisiinsa B-viivaa 
pitkin (ommel tulee taskukappaleen keskelle pystysuunnassa, juuri vasta ommeltujen kaarten yläpuolelle). Taita 
B-viivan yläpuolelta taskukangas alas – tasku on nyt kaksinkerroin etukappaleen alaosassa. Seuraavissa vaiheissa 
tätä muodostunutta palasta käsitellään yhtenä kappaleena – kaaret jätetään saumojen ulkopuolelle, taskun alin 
kerros ja kaarten alapuolelle jäävät raakareunat kiinnittyvät sivusaumaan. 

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla. Ompele huppu pääntielle samalla hieman venyt-
täen (jotta pääntie joustaa riittävästi). Hupun etureunat asettuvat keskellä edessä hieman päällekäin.

Ompeluohjeet:

C-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. 
Taita taskunsuuresorien saumanvarat taskun puolelle ja tikkaa kiinni. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu 
helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Leikkaa etukappale KE-taiteviivaa pitkin kahtia.

Ompele etukappaleet ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hiha- ja kylkisaumat kädentieltä aina 
helmaan saakka. Ompele huppu pääntielle. Ompele hiharesorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. Taita 
vyötäröresori kaksinkerroin ja ompele se helmaan. Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele vetoketjun nauhat yläreunastaan kiinni toisiinsa juuri stopparin yläpuolelta – oikeat puolet vastakkain. Neulaa 
vetoketju tarkoin kiinni etureunaan: Kiinnitä huomiota siihen että vyötäröresorin, taskun ja pääntien linjat kohdistuvat samalle 
korkeudelle vetoketjua kummallakin puolella. Vetoketjun yläpäässä oleva sauma tulee aivan hupun korkeimpaan kohtaan. 
Ompele vetoketju pääntielle (oikeat puolet vastakkain). Trimmaa kankaan saumanvaroja sen verran kapeammaksi, että 
kangasta on joka kohdassa vähemmän kuin vetoketjun nauhaa. Taita vetoketjun nauha asentoonsa hupparin sisäpuolelle ja 
tikkaa kiinni – collegekankaan reunat jäävät piiloon vetoketjun nauhan alle.



Tässä koululaisille suunnatussa hupparissa on kolme vaihtoehtoa: 
kokeile isoa jättitaskua (B), ylös asti sulkeutuvaa vetoketjua (C) tai 
eri väreistä koottua tilkkutäkkiversiota (A). Kullekin versiolle on omat 
ompeluohjeensa.

Materiaalit:
Mukavimmat ja lämpimimmät hupparit ompelet harjatusta collegesta tai tunturi-
collegesta. Myös joustocollege sopii materiaaliksi – tällöin hupparista tulee vähän 
kevyempi versio.

A:
Korosteväristä collegea 25–35 cm (leveys 140–150 cm)
Collegea (tästä mm. hihat ja huppu): 55–65 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)

B:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Taskukangas (pilkistää taskunsuusta) 25–50 cm (leveys vähintään 50 cm)

C:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Vetoketju 55–60–60–60–65–65–65–70–70–70–75–75–75–80–80 cm

Kaavat ja leikkaaminen:

Lisää hupun etureunoihin 2–3 cm käännevara. Lisää muihin kappaleisiin saumanvarat. Vetoketjullisessa 
versiossa voit leikata etukappaleen kokonaisena ja ommella paikkataskun. Kun vasta sen jälkeen halkaiset 
kappaleen edestä, on paikkatasku varmasti molemmilla sivuilla samalla kohdalla. Etukappaleeseen on pään-
tielle merkitty vetoketjun linjaus. Kun teet vetoketjuttoman version, jätä tämä merkki huomiotta.

A-huppari:
Jaa etu- ja takakappaleen kaavat kahtia A-viivoja pitkin. Leikkaa ylä- ja alaosat eri värisistä kankaista.
Leikkaa pääntien resori ja vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappaleen ylä- ja alaosat sekä paikka-
tasku taitteelta, yksi kutakin. 

B-huppari:
Kopioi etukappaleelta omaksi kaavakseen B-viivan alapuolinen osa. Tästä muodostuu taskupussi.

Taskupussissa on kaksi taitetta: KE-taite sekä yläreunan taite. Leikkaa taskupussin kaavalla taskukappale, 
joka myötäilee leveydeltään etukappaleen alaosaa, ja sen yläreunassa on taite – taskukappale on siis tuplasti 
korkeampi kuin tuleva tasku, ja se ommellaan huppariin kaksinkerroin. 

Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita.

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale taitteelta, yksi kutakin. 

C-huppari:
Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale sekä paikkatasku taitteelta, yksi 
kutakin. 

Ompeluohjeet:

A-huppari:
Ompele etukappaleen ylä- ja alaosa kiinni toisiinsa. Toista sama takakappaleelle. Ompele hupun sivukappaleet 
keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. Taita etu- ja 
takakappaleelle tulevat saumat ylöspäin ja tikkaa ne kiinni. Taita taskunsuiden resorin saumanvarat taskun puolelle 
ja tikkaa kiinni. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni siten, että nurja puoli jää myös 
siistiksi. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja 
sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele pääntien resori renkaaksi ja taita se kaksinkerroin. Aseta huppari nurin, neulaa resori tasaisesti pääntielle. 
Aseta resoria vasten oikein päin oleva huppu, hupun etureunat asettuvat edessä hieman päällekäin. Uloimpana on 
siis pusero nurin, sen jälkeen resori, sisimpänä huppu oikea puoli ulospäin, ei puseroa kohti. Ompele huppu ja 
resori pääntielle hieman venyttäen (varmistaaksesi että pääntie joustaa riittävästi).

B-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni 
siten, että nurja puoli jää myös siistiksi. 

Aseta taskukappaleen oikea puoli etukappaleen nurjalle puolelle. Taskukappaleen alareuna asettuu etukappaleen 
alareunan tasolle, yläreuna nousee tällä hetkellä korkealle pääntietä kohti. Ompele etukappale ja tasku yhteen 
sivujen kaarevia viivoja pitkin. Käännä nurjat puolet vastakkain. Tikkaa etukappale ja taskukangas toisiinsa B-viivaa 
pitkin (ommel tulee taskukappaleen keskelle pystysuunnassa, juuri vasta ommeltujen kaarten yläpuolelle). Taita 
B-viivan yläpuolelta taskukangas alas – tasku on nyt kaksinkerroin etukappaleen alaosassa. Seuraavissa vaiheissa 
tätä muodostunutta palasta käsitellään yhtenä kappaleena – kaaret jätetään saumojen ulkopuolelle, taskun alin 
kerros ja kaarten alapuolelle jäävät raakareunat kiinnittyvät sivusaumaan. 

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla. Ompele huppu pääntielle samalla hieman venyt-
täen (jotta pääntie joustaa riittävästi). Hupun etureunat asettuvat keskellä edessä hieman päällekäin.

Ompeluohjeet:

C-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. 
Taita taskunsuuresorien saumanvarat taskun puolelle ja tikkaa kiinni. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu 
helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Leikkaa etukappale KE-taiteviivaa pitkin kahtia.

Ompele etukappaleet ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hiha- ja kylkisaumat kädentieltä aina 
helmaan saakka. Ompele huppu pääntielle. Ompele hiharesorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. Taita 
vyötäröresori kaksinkerroin ja ompele se helmaan. Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele vetoketjun nauhat yläreunastaan kiinni toisiinsa juuri stopparin yläpuolelta – oikeat puolet vastakkain. Neulaa 
vetoketju tarkoin kiinni etureunaan: Kiinnitä huomiota siihen että vyötäröresorin, taskun ja pääntien linjat kohdistuvat samalle 
korkeudelle vetoketjua kummallakin puolella. Vetoketjun yläpäässä oleva sauma tulee aivan hupun korkeimpaan kohtaan. 
Ompele vetoketju pääntielle (oikeat puolet vastakkain). Trimmaa kankaan saumanvaroja sen verran kapeammaksi, että 
kangasta on joka kohdassa vähemmän kuin vetoketjun nauhaa. Taita vetoketjun nauha asentoonsa hupparin sisäpuolelle ja 
tikkaa kiinni – collegekankaan reunat jäävät piiloon vetoketjun nauhan alle.
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Tässä koululaisille suunnatussa hupparissa on kolme vaihtoehtoa: 
kokeile isoa jättitaskua (B), ylös asti sulkeutuvaa vetoketjua (C) tai 
eri väreistä koottua tilkkutäkkiversiota (A). Kullekin versiolle on omat 
ompeluohjeensa.

Materiaalit:
Mukavimmat ja lämpimimmät hupparit ompelet harjatusta collegesta tai tunturi-
collegesta. Myös joustocollege sopii materiaaliksi – tällöin hupparista tulee vähän 
kevyempi versio.

A:
Korosteväristä collegea 25–35 cm (leveys 140–150 cm)
Collegea (tästä mm. hihat ja huppu): 55–65 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)

B:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Taskukangas (pilkistää taskunsuusta) 25–50 cm (leveys vähintään 50 cm)

C:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Vetoketju 55–60–60–60–65–65–65–70–70–70–75–75–75–80–80 cm
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Kaavat ja leikkaaminen:

Lisää hupun etureunoihin 2–3 cm käännevara. Lisää muihin kappaleisiin saumanvarat. Vetoketjullisessa 
versiossa voit leikata etukappaleen kokonaisena ja ommella paikkataskun. Kun vasta sen jälkeen halkaiset 
kappaleen edestä, on paikkatasku varmasti molemmilla sivuilla samalla kohdalla. Etukappaleeseen on pään-
tielle merkitty vetoketjun linjaus. Kun teet vetoketjuttoman version, jätä tämä merkki huomiotta.

A-huppari:
Jaa etu- ja takakappaleen kaavat kahtia A-viivoja pitkin. Leikkaa ylä- ja alaosat eri värisistä kankaista.
Leikkaa pääntien resori ja vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappaleen ylä- ja alaosat sekä paikka-
tasku taitteelta, yksi kutakin. 

B-huppari:
Kopioi etukappaleelta omaksi kaavakseen B-viivan alapuolinen osa. Tästä muodostuu taskupussi.

Taskupussissa on kaksi taitetta: KE-taite sekä yläreunan taite. Leikkaa taskupussin kaavalla taskukappale, 
joka myötäilee leveydeltään etukappaleen alaosaa, ja sen yläreunassa on taite – taskukappale on siis tuplasti 
korkeampi kuin tuleva tasku, ja se ommellaan huppariin kaksinkerroin. 

Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita.

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale taitteelta, yksi kutakin. 

C-huppari:
Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale sekä paikkatasku taitteelta, yksi 
kutakin. 

Ompeluohjeet:

A-huppari:
Ompele etukappaleen ylä- ja alaosa kiinni toisiinsa. Toista sama takakappaleelle. Ompele hupun sivukappaleet 
keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. Taita etu- ja 
takakappaleelle tulevat saumat ylöspäin ja tikkaa ne kiinni. Taita taskunsuiden resorin saumanvarat taskun puolelle 
ja tikkaa kiinni. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni siten, että nurja puoli jää myös 
siistiksi. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja 
sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele pääntien resori renkaaksi ja taita se kaksinkerroin. Aseta huppari nurin, neulaa resori tasaisesti pääntielle. 
Aseta resoria vasten oikein päin oleva huppu, hupun etureunat asettuvat edessä hieman päällekäin. Uloimpana on 
siis pusero nurin, sen jälkeen resori, sisimpänä huppu oikea puoli ulospäin, ei puseroa kohti. Ompele huppu ja 
resori pääntielle hieman venyttäen (varmistaaksesi että pääntie joustaa riittävästi).

B-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni 
siten, että nurja puoli jää myös siistiksi. 

Aseta taskukappaleen oikea puoli etukappaleen nurjalle puolelle. Taskukappaleen alareuna asettuu etukappaleen 
alareunan tasolle, yläreuna nousee tällä hetkellä korkealle pääntietä kohti. Ompele etukappale ja tasku yhteen 
sivujen kaarevia viivoja pitkin. Käännä nurjat puolet vastakkain. Tikkaa etukappale ja taskukangas toisiinsa B-viivaa 
pitkin (ommel tulee taskukappaleen keskelle pystysuunnassa, juuri vasta ommeltujen kaarten yläpuolelle). Taita 
B-viivan yläpuolelta taskukangas alas – tasku on nyt kaksinkerroin etukappaleen alaosassa. Seuraavissa vaiheissa 
tätä muodostunutta palasta käsitellään yhtenä kappaleena – kaaret jätetään saumojen ulkopuolelle, taskun alin 
kerros ja kaarten alapuolelle jäävät raakareunat kiinnittyvät sivusaumaan. 

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla. Ompele huppu pääntielle samalla hieman venyt-
täen (jotta pääntie joustaa riittävästi). Hupun etureunat asettuvat keskellä edessä hieman päällekäin.

Ompeluohjeet:

C-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. 
Taita taskunsuuresorien saumanvarat taskun puolelle ja tikkaa kiinni. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu 
helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Leikkaa etukappale KE-taiteviivaa pitkin kahtia.

Ompele etukappaleet ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hiha- ja kylkisaumat kädentieltä aina 
helmaan saakka. Ompele huppu pääntielle. Ompele hiharesorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. Taita 
vyötäröresori kaksinkerroin ja ompele se helmaan. Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele vetoketjun nauhat yläreunastaan kiinni toisiinsa juuri stopparin yläpuolelta – oikeat puolet vastakkain. Neulaa 
vetoketju tarkoin kiinni etureunaan: Kiinnitä huomiota siihen että vyötäröresorin, taskun ja pääntien linjat kohdistuvat samalle 
korkeudelle vetoketjua kummallakin puolella. Vetoketjun yläpäässä oleva sauma tulee aivan hupun korkeimpaan kohtaan. 
Ompele vetoketju pääntielle (oikeat puolet vastakkain). Trimmaa kankaan saumanvaroja sen verran kapeammaksi, että 
kangasta on joka kohdassa vähemmän kuin vetoketjun nauhaa. Taita vetoketjun nauha asentoonsa hupparin sisäpuolelle ja 
tikkaa kiinni – collegekankaan reunat jäävät piiloon vetoketjun nauhan alle.



Tässä koululaisille suunnatussa hupparissa on kolme vaihtoehtoa: 
kokeile isoa jättitaskua (B), ylös asti sulkeutuvaa vetoketjua (C) tai 
eri väreistä koottua tilkkutäkkiversiota (A). Kullekin versiolle on omat 
ompeluohjeensa.

Materiaalit:
Mukavimmat ja lämpimimmät hupparit ompelet harjatusta collegesta tai tunturi-
collegesta. Myös joustocollege sopii materiaaliksi – tällöin hupparista tulee vähän 
kevyempi versio.

A:
Korosteväristä collegea 25–35 cm (leveys 140–150 cm)
Collegea (tästä mm. hihat ja huppu): 55–65 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)

B:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Taskukangas (pilkistää taskunsuusta) 25–50 cm (leveys vähintään 50 cm)

C:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Vetoketju 55–60–60–60–65–65–65–70–70–70–75–75–75–80–80 cm

Kaavat ja leikkaaminen:

Lisää hupun etureunoihin 2–3 cm käännevara. Lisää muihin kappaleisiin saumanvarat. Vetoketjullisessa 
versiossa voit leikata etukappaleen kokonaisena ja ommella paikkataskun. Kun vasta sen jälkeen halkaiset 
kappaleen edestä, on paikkatasku varmasti molemmilla sivuilla samalla kohdalla. Etukappaleeseen on pään-
tielle merkitty vetoketjun linjaus. Kun teet vetoketjuttoman version, jätä tämä merkki huomiotta.

A-huppari:
Jaa etu- ja takakappaleen kaavat kahtia A-viivoja pitkin. Leikkaa ylä- ja alaosat eri värisistä kankaista.
Leikkaa pääntien resori ja vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappaleen ylä- ja alaosat sekä paikka-
tasku taitteelta, yksi kutakin. 

B-huppari:
Kopioi etukappaleelta omaksi kaavakseen B-viivan alapuolinen osa. Tästä muodostuu taskupussi.

Taskupussissa on kaksi taitetta: KE-taite sekä yläreunan taite. Leikkaa taskupussin kaavalla taskukappale, 
joka myötäilee leveydeltään etukappaleen alaosaa, ja sen yläreunassa on taite – taskukappale on siis tuplasti 
korkeampi kuin tuleva tasku, ja se ommellaan huppariin kaksinkerroin. 

Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita.

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale taitteelta, yksi kutakin. 

C-huppari:
Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale sekä paikkatasku taitteelta, yksi 
kutakin. 

Ompeluohjeet:

A-huppari:
Ompele etukappaleen ylä- ja alaosa kiinni toisiinsa. Toista sama takakappaleelle. Ompele hupun sivukappaleet 
keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. Taita etu- ja 
takakappaleelle tulevat saumat ylöspäin ja tikkaa ne kiinni. Taita taskunsuiden resorin saumanvarat taskun puolelle 
ja tikkaa kiinni. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni siten, että nurja puoli jää myös 
siistiksi. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja 
sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele pääntien resori renkaaksi ja taita se kaksinkerroin. Aseta huppari nurin, neulaa resori tasaisesti pääntielle. 
Aseta resoria vasten oikein päin oleva huppu, hupun etureunat asettuvat edessä hieman päällekäin. Uloimpana on 
siis pusero nurin, sen jälkeen resori, sisimpänä huppu oikea puoli ulospäin, ei puseroa kohti. Ompele huppu ja 
resori pääntielle hieman venyttäen (varmistaaksesi että pääntie joustaa riittävästi).

B-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni 
siten, että nurja puoli jää myös siistiksi. 

Aseta taskukappaleen oikea puoli etukappaleen nurjalle puolelle. Taskukappaleen alareuna asettuu etukappaleen 
alareunan tasolle, yläreuna nousee tällä hetkellä korkealle pääntietä kohti. Ompele etukappale ja tasku yhteen 
sivujen kaarevia viivoja pitkin. Käännä nurjat puolet vastakkain. Tikkaa etukappale ja taskukangas toisiinsa B-viivaa 
pitkin (ommel tulee taskukappaleen keskelle pystysuunnassa, juuri vasta ommeltujen kaarten yläpuolelle). Taita 
B-viivan yläpuolelta taskukangas alas – tasku on nyt kaksinkerroin etukappaleen alaosassa. Seuraavissa vaiheissa 
tätä muodostunutta palasta käsitellään yhtenä kappaleena – kaaret jätetään saumojen ulkopuolelle, taskun alin 
kerros ja kaarten alapuolelle jäävät raakareunat kiinnittyvät sivusaumaan. 

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla. Ompele huppu pääntielle samalla hieman venyt-
täen (jotta pääntie joustaa riittävästi). Hupun etureunat asettuvat keskellä edessä hieman päällekäin.

Ompeluohjeet:

C-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. 
Taita taskunsuuresorien saumanvarat taskun puolelle ja tikkaa kiinni. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu 
helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Leikkaa etukappale KE-taiteviivaa pitkin kahtia.

Ompele etukappaleet ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hiha- ja kylkisaumat kädentieltä aina 
helmaan saakka. Ompele huppu pääntielle. Ompele hiharesorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. Taita 
vyötäröresori kaksinkerroin ja ompele se helmaan. Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele vetoketjun nauhat yläreunastaan kiinni toisiinsa juuri stopparin yläpuolelta – oikeat puolet vastakkain. Neulaa 
vetoketju tarkoin kiinni etureunaan: Kiinnitä huomiota siihen että vyötäröresorin, taskun ja pääntien linjat kohdistuvat samalle 
korkeudelle vetoketjua kummallakin puolella. Vetoketjun yläpäässä oleva sauma tulee aivan hupun korkeimpaan kohtaan. 
Ompele vetoketju pääntielle (oikeat puolet vastakkain). Trimmaa kankaan saumanvaroja sen verran kapeammaksi, että 
kangasta on joka kohdassa vähemmän kuin vetoketjun nauhaa. Taita vetoketjun nauha asentoonsa hupparin sisäpuolelle ja 
tikkaa kiinni – collegekankaan reunat jäävät piiloon vetoketjun nauhan alle.
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Tässä koululaisille suunnatussa hupparissa on kolme vaihtoehtoa: 
kokeile isoa jättitaskua (B), ylös asti sulkeutuvaa vetoketjua (C) tai 
eri väreistä koottua tilkkutäkkiversiota (A). Kullekin versiolle on omat 
ompeluohjeensa.

Materiaalit:
Mukavimmat ja lämpimimmät hupparit ompelet harjatusta collegesta tai tunturi-
collegesta. Myös joustocollege sopii materiaaliksi – tällöin hupparista tulee vähän 
kevyempi versio.

A:
Korosteväristä collegea 25–35 cm (leveys 140–150 cm)
Collegea (tästä mm. hihat ja huppu): 55–65 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)

B:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Taskukangas (pilkistää taskunsuusta) 25–50 cm (leveys vähintään 50 cm)

C:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Vetoketju 55–60–60–60–65–65–65–70–70–70–75–75–75–80–80 cm
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Kaavat ja leikkaaminen:

Lisää hupun etureunoihin 2–3 cm käännevara. Lisää muihin kappaleisiin saumanvarat. Vetoketjullisessa 
versiossa voit leikata etukappaleen kokonaisena ja ommella paikkataskun. Kun vasta sen jälkeen halkaiset 
kappaleen edestä, on paikkatasku varmasti molemmilla sivuilla samalla kohdalla. Etukappaleeseen on pään-
tielle merkitty vetoketjun linjaus. Kun teet vetoketjuttoman version, jätä tämä merkki huomiotta.

A-huppari:
Jaa etu- ja takakappaleen kaavat kahtia A-viivoja pitkin. Leikkaa ylä- ja alaosat eri värisistä kankaista.
Leikkaa pääntien resori ja vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappaleen ylä- ja alaosat sekä paikka-
tasku taitteelta, yksi kutakin. 

B-huppari:
Kopioi etukappaleelta omaksi kaavakseen B-viivan alapuolinen osa. Tästä muodostuu taskupussi.

Taskupussissa on kaksi taitetta: KE-taite sekä yläreunan taite. Leikkaa taskupussin kaavalla taskukappale, 
joka myötäilee leveydeltään etukappaleen alaosaa, ja sen yläreunassa on taite – taskukappale on siis tuplasti 
korkeampi kuin tuleva tasku, ja se ommellaan huppariin kaksinkerroin. 

Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita.

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale taitteelta, yksi kutakin. 

C-huppari:
Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale sekä paikkatasku taitteelta, yksi 
kutakin. 

Ompeluohjeet:

A-huppari:
Ompele etukappaleen ylä- ja alaosa kiinni toisiinsa. Toista sama takakappaleelle. Ompele hupun sivukappaleet 
keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. Taita etu- ja 
takakappaleelle tulevat saumat ylöspäin ja tikkaa ne kiinni. Taita taskunsuiden resorin saumanvarat taskun puolelle 
ja tikkaa kiinni. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni siten, että nurja puoli jää myös 
siistiksi. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja 
sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele pääntien resori renkaaksi ja taita se kaksinkerroin. Aseta huppari nurin, neulaa resori tasaisesti pääntielle. 
Aseta resoria vasten oikein päin oleva huppu, hupun etureunat asettuvat edessä hieman päällekäin. Uloimpana on 
siis pusero nurin, sen jälkeen resori, sisimpänä huppu oikea puoli ulospäin, ei puseroa kohti. Ompele huppu ja 
resori pääntielle hieman venyttäen (varmistaaksesi että pääntie joustaa riittävästi).

B-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni 
siten, että nurja puoli jää myös siistiksi. 

Aseta taskukappaleen oikea puoli etukappaleen nurjalle puolelle. Taskukappaleen alareuna asettuu etukappaleen 
alareunan tasolle, yläreuna nousee tällä hetkellä korkealle pääntietä kohti. Ompele etukappale ja tasku yhteen 
sivujen kaarevia viivoja pitkin. Käännä nurjat puolet vastakkain. Tikkaa etukappale ja taskukangas toisiinsa B-viivaa 
pitkin (ommel tulee taskukappaleen keskelle pystysuunnassa, juuri vasta ommeltujen kaarten yläpuolelle). Taita 
B-viivan yläpuolelta taskukangas alas – tasku on nyt kaksinkerroin etukappaleen alaosassa. Seuraavissa vaiheissa 
tätä muodostunutta palasta käsitellään yhtenä kappaleena – kaaret jätetään saumojen ulkopuolelle, taskun alin 
kerros ja kaarten alapuolelle jäävät raakareunat kiinnittyvät sivusaumaan. 

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla. Ompele huppu pääntielle samalla hieman venyt-
täen (jotta pääntie joustaa riittävästi). Hupun etureunat asettuvat keskellä edessä hieman päällekäin.

Ompeluohjeet:

C-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. 
Taita taskunsuuresorien saumanvarat taskun puolelle ja tikkaa kiinni. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu 
helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Leikkaa etukappale KE-taiteviivaa pitkin kahtia.

Ompele etukappaleet ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hiha- ja kylkisaumat kädentieltä aina 
helmaan saakka. Ompele huppu pääntielle. Ompele hiharesorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. Taita 
vyötäröresori kaksinkerroin ja ompele se helmaan. Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele vetoketjun nauhat yläreunastaan kiinni toisiinsa juuri stopparin yläpuolelta – oikeat puolet vastakkain. Neulaa 
vetoketju tarkoin kiinni etureunaan: Kiinnitä huomiota siihen että vyötäröresorin, taskun ja pääntien linjat kohdistuvat samalle 
korkeudelle vetoketjua kummallakin puolella. Vetoketjun yläpäässä oleva sauma tulee aivan hupun korkeimpaan kohtaan. 
Ompele vetoketju pääntielle (oikeat puolet vastakkain). Trimmaa kankaan saumanvaroja sen verran kapeammaksi, että 
kangasta on joka kohdassa vähemmän kuin vetoketjun nauhaa. Taita vetoketjun nauha asentoonsa hupparin sisäpuolelle ja 
tikkaa kiinni – collegekankaan reunat jäävät piiloon vetoketjun nauhan alle.



Tässä koululaisille suunnatussa hupparissa on kolme vaihtoehtoa: 
kokeile isoa jättitaskua (B), ylös asti sulkeutuvaa vetoketjua (C) tai 
eri väreistä koottua tilkkutäkkiversiota (A). Kullekin versiolle on omat 
ompeluohjeensa.

Materiaalit:
Mukavimmat ja lämpimimmät hupparit ompelet harjatusta collegesta tai tunturi-
collegesta. Myös joustocollege sopii materiaaliksi – tällöin hupparista tulee vähän 
kevyempi versio.

A:
Korosteväristä collegea 25–35 cm (leveys 140–150 cm)
Collegea (tästä mm. hihat ja huppu): 55–65 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)

B:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Taskukangas (pilkistää taskunsuusta) 25–50 cm (leveys vähintään 50 cm)

C:
Collegea 55–120 cm (leveys 140–150 cm)
Resoria 30 cm (leveys 70 cm)
Vetoketju 55–60–60–60–65–65–65–70–70–70–75–75–75–80–80 cm
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Kaavat ja leikkaaminen:

Lisää hupun etureunoihin 2–3 cm käännevara. Lisää muihin kappaleisiin saumanvarat. Vetoketjullisessa 
versiossa voit leikata etukappaleen kokonaisena ja ommella paikkataskun. Kun vasta sen jälkeen halkaiset 
kappaleen edestä, on paikkatasku varmasti molemmilla sivuilla samalla kohdalla. Etukappaleeseen on pään-
tielle merkitty vetoketjun linjaus. Kun teet vetoketjuttoman version, jätä tämä merkki huomiotta.

A-huppari:
Jaa etu- ja takakappaleen kaavat kahtia A-viivoja pitkin. Leikkaa ylä- ja alaosat eri värisistä kankaista.
Leikkaa pääntien resori ja vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappaleen ylä- ja alaosat sekä paikka-
tasku taitteelta, yksi kutakin. 

B-huppari:
Kopioi etukappaleelta omaksi kaavakseen B-viivan alapuolinen osa. Tästä muodostuu taskupussi.

Taskupussissa on kaksi taitetta: KE-taite sekä yläreunan taite. Leikkaa taskupussin kaavalla taskukappale, 
joka myötäilee leveydeltään etukappaleen alaosaa, ja sen yläreunassa on taite – taskukappale on siis tuplasti 
korkeampi kuin tuleva tasku, ja se ommellaan huppariin kaksinkerroin. 

Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita.

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale taitteelta, yksi kutakin. 

C-huppari:
Leikkaa vyötäröresori taitteelta. Leikkaa 2 kpl hiharesoreita. 
Leikkaa lisäksi taskunsuita reunustamaan resorisuikaleet, joiden leveys on 3 cm
ja pituus 7–7,3–7,8–8–8,3–8,6–9–9,5–10–10,5–11–12–12,5–13–14–14,5 cm (+saumanvarat).

Leikkaa collegesta 2 kpl hupun sivukappaleita toisiinsa nähden peilikuvina sekä yksi hupun keskisuikale. 
Leikkaa 2 kpl hihoja toisiinsa nähden peilikuvina. Leikkaa etu- ja takakappale sekä paikkatasku taitteelta, yksi 
kutakin. 

Ompeluohjeet:

A-huppari:
Ompele etukappaleen ylä- ja alaosa kiinni toisiinsa. Toista sama takakappaleelle. Ompele hupun sivukappaleet 
keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. Taita etu- ja 
takakappaleelle tulevat saumat ylöspäin ja tikkaa ne kiinni. Taita taskunsuiden resorin saumanvarat taskun puolelle 
ja tikkaa kiinni. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni siten, että nurja puoli jää myös 
siistiksi. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja 
sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele pääntien resori renkaaksi ja taita se kaksinkerroin. Aseta huppari nurin, neulaa resori tasaisesti pääntielle. 
Aseta resoria vasten oikein päin oleva huppu, hupun etureunat asettuvat edessä hieman päällekäin. Uloimpana on 
siis pusero nurin, sen jälkeen resori, sisimpänä huppu oikea puoli ulospäin, ei puseroa kohti. Ompele huppu ja 
resori pääntielle hieman venyttäen (varmistaaksesi että pääntie joustaa riittävästi).

B-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Käännä hupun etureunan käännevara nurjalle ja ompele se kiinni 
siten, että nurja puoli jää myös siistiksi. 

Aseta taskukappaleen oikea puoli etukappaleen nurjalle puolelle. Taskukappaleen alareuna asettuu etukappaleen 
alareunan tasolle, yläreuna nousee tällä hetkellä korkealle pääntietä kohti. Ompele etukappale ja tasku yhteen 
sivujen kaarevia viivoja pitkin. Käännä nurjat puolet vastakkain. Tikkaa etukappale ja taskukangas toisiinsa B-viivaa 
pitkin (ommel tulee taskukappaleen keskelle pystysuunnassa, juuri vasta ommeltujen kaarten yläpuolelle). Taita 
B-viivan yläpuolelta taskukangas alas – tasku on nyt kaksinkerroin etukappaleen alaosassa. Seuraavissa vaiheissa 
tätä muodostunutta palasta käsitellään yhtenä kappaleena – kaaret jätetään saumojen ulkopuolelle, taskun alin 
kerros ja kaarten alapuolelle jäävät raakareunat kiinnittyvät sivusaumaan. 

Ompele etu- ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hihasauma ja kylkisauma kädentieltä 
aina helmaan saakka. Ompele hiharesorit ja vyötäröresorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. 
Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla. Ompele huppu pääntielle samalla hieman venyt-
täen (jotta pääntie joustaa riittävästi). Hupun etureunat asettuvat keskellä edessä hieman päällekäin.

Ompeluohjeet:

C-huppari:
Ompele hupun sivukappaleet keskisuikaleeseen. Taita taskunsuiden resorisuikaleet kaksinkerroin ja ompele ne taskuun kiinni. 
Taita taskunsuuresorien saumanvarat taskun puolelle ja tikkaa kiinni. Aseta tasku etukappaleelle, taskun alareuna asettuu 
helman korkeudelle. Käännä taskun yläreunan ja sivujen saumanvarat nurjalle ja ompele tasku kiinni etukappaleeseen.

Leikkaa etukappale KE-taiteviivaa pitkin kahtia.

Ompele etukappaleet ja takakappale olkasaumoista yhteen. Kiinnitä hihat. Ompele hiha- ja kylkisaumat kädentieltä aina 
helmaan saakka. Ompele huppu pääntielle. Ompele hiharesorit renkaaksi, taita kaksinkerroin ja ompele paikoilleen. Taita 
vyötäröresori kaksinkerroin ja ompele se helmaan. Vyötäröresoria ommellessa taskun alareuna sulkeutuu samalla.

Ompele vetoketjun nauhat yläreunastaan kiinni toisiinsa juuri stopparin yläpuolelta – oikeat puolet vastakkain. Neulaa 
vetoketju tarkoin kiinni etureunaan: Kiinnitä huomiota siihen että vyötäröresorin, taskun ja pääntien linjat kohdistuvat samalle 
korkeudelle vetoketjua kummallakin puolella. Vetoketjun yläpäässä oleva sauma tulee aivan hupun korkeimpaan kohtaan. 
Ompele vetoketju pääntielle (oikeat puolet vastakkain). Trimmaa kankaan saumanvaroja sen verran kapeammaksi, että 
kangasta on joka kohdassa vähemmän kuin vetoketjun nauhaa. Taita vetoketjun nauha asentoonsa hupparin sisäpuolelle ja 
tikkaa kiinni – collegekankaan reunat jäävät piiloon vetoketjun nauhan alle.
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Hupun keskisuikale

Käyttöehdot:

Hupparin tekijänoikeudet kuuluvat Kangaskapinalle (www.kangas-
kapina.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 Kangaskapinaan.

Mikäli valmistat kaavan pohjalta tuotteita myyntiin, toivomme, että 
harkitset materiaalien hankintaa Kangaskapinasta.
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