Kevätponcho
Tämä kevätponcho syntyy kätevästi ilman
kaavaakin – piirrä mittojesi mukaan suoraan kaavapaperille (tai vaikka sanomalehdelle). Voit tehdä ponchon kaksinkertaisena tai yksinkertaisena.
Varaa tarvikkeita seuraavasti:
- Ponchokangasta 170–200 cm (riippuen halutusta pituudesta)
- Resoria n. 50–60 cm (kyynärvarren pituus *2)
- 5–10 cm korkea suikale tekoturkista (leveys n. 140 cm)
- Leveää kuminauhaa vyöksi vyötärön ympäryksen verran
- Kaksinkertaiseen ponchoon lisäksi vuorikangasta 170–200 cm
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Piirtämiseen tarvitset seuraavat mitat:
A) Kyynärpää–kyynärpää: mittaa kädet levällään vartalon leveys
kyynärpäästä kyynärpäähän. Tarkista, että mitta menee kyynärpään yli.
B) Haluttu korkeus: kaava on suunniteltu lantiopituiseksi, edestä 10 cm
lyhyemmäksi ja takaa pidemmäksi. Mittaa pituus olalta lantiolle siihen
korkeuteen johon haluat etuhelman yltävän. Lisää 3 cm väljyysvaraa.
C) Haluttu vyötärökorkeus: mittaa pituus olalta vyötärölle rinnan
korkeimman kohdan yli. Käytä vyötärökorkeutena sitä korkeutta, jolle
haluat vyön asettuvan. Lisää 3 cm väljyysvaraa.
D) Ranteen ympärys: mittaa ranteen ympäri kapeimmasta kohdasta.
E) Kyynärvarren ympärys: mittaa kyynärvarren ympäri paksuimmasta
kohdasta.
F) Kyynärpään ympärys: mittaa kyynärpää koukistettuna kyynärpään
kärjen ja taitteen ympäri. Tämä on kyynärpään ympärys pisimmillään, ja
sen käyttö antaa vaatteeseen liikkumaväljyyttä.
G) Kyynärvarren pituus: mittaa kyynärpään taitteesta ranteeseen.
H) Lantion ympärys: mittaa lantion leveimmältä kohdaltaan. Käytämme
lantiomittaa vyötärön vyön paikan määrittelyyn, jotta vyötärölle syntyy
väljyyttä ja imarteleva rypytys. Jos olet leveämpi vyötäröltä tai rinnan
päältä, käytä lantionympäryksen sijaan vartalon leveintä mittaa.

Piirtäminen:

Hiharesori

Kaavassa on kaksi osaa: ponchokappale sekä
hiharesorit. Lisäksi leikataan suikaleet pörröistä
kangasta koristeeksi hihansuihin ja pääntielle.
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Hiharesorin korkeus on kyynärvarren pituus G. Piirrä
leveydeksi toisessa päässä ranteen ympärys D,
toisessa päässä kyynärvarren ympärys E. Ranteen
puolelle piirretään taiteviiva, ja hiharesori leikataan
taitteelta, kaksi kertaa kyynärvarren korkuisesta
resoripalasta pystysuunnassa.
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Piirrä seuraavaksi ponchokappale:
Merkitse paperille ponchon haluttu korkeus + 3 cm
väljyyttä.
Merkitse vaakasuorat apuviivat korkeuksille: haluttu
vyötärökorkeus C, haluttu etukorkeus, haluttu etukorkeus
-10 cm, haluttu etukorkeus +10 cm.
Merkitse pystysuora apuviiva keskelle (kehon keskilinja).
Merkitse vyötärökorkeuden apuviivalle paikat lantion
leveydellä: mittaa kehon keskilinjasta lantion ympärys /4.
Merkitse sama leveys myös korkeudelle haluttu etukorkeus. Merkitse vielä haluttu etukorkeus -10 cm apuviivalle pisteet I ja J, jotka ovat 10 cm ulompana kuin lantion
ympärysmerkit (lantion ympärys /4 + 10 cm).

Piirrä ponchon sivulinja: tee kädentien alareunasta suora
viiva haluttu etukorkeus -10 cm viivalle kohtaan lantionympärys + 10 cm. Kaarra tästä pisteestä haluttu
etukorkeusviivalla olevaan lantionympäryspisteeseen ja
jatka helman piirtämistä tästä pisteestä vaakasuoraan
vartalon keskilinjalle saakka. Toista peilikuvana toiselle
puolelle.
Piirrä vyön pujotusaukot kohtaan jossa haluttu vyötärökorkeus kohtaa lantionympärysmerkin. Pujotusaukot
piirretään kuvan mukaisesti viistoon. Piirrä viisto linja
siten, että se osoittaa säteittäisesti pääntieltä ulospäin.
Piirrä vielä takahelma: aloita vartalon keskilinjalta,
piirtämällä vaakasuoraan haluttu etukorkeus +10 cm
-viivaa pitkin lantion leveydelle saakka. Kaarra helma
kädentien suuntaan vapaasti ulkokaarteella ja suorista
se haluttu etukorkeus -10 cm -linjalta alkaen osoittamaan
suoraan kohdi kädentien alareunaa.
Piirrä pääntie vapaasti yläreunan keskelle: pääntien
leveys on n. 20 cm, ja korkeus edestä 10 cm. Korkeus
takaa on vain 2 cm.

Leikkaaminen:
Leikkaa ponchokappaleen etuhelma ja takahelma
erillisinä mikäli kankaasi kuvion suunta sitä edellyttää, tai
leikkaa takakappale etukappaleen yläpuolelta yhtenäisenä palana ylösalaisin, jolloin olalle ei tule saumaa. Jos
teet poncholle vuorin, leikkaa ponchokappaleet myös vuorista. Lisää kaikkiin reunoihin
saumanvarat.
Leikkaa ponchokappaleisiin vyön aukot merkityille
paikoille.
Leikkaa 2 kpl hiharesoreita (ranteenympäryksen puoleiseen reunaan tulee taite)
Leikkaa vielä 2 kpl turkissuikaleita, joiden pituus on
kyynärpään ympärys + 4 cm ja leveys 5–10 cm (valitse
leveys sen mukaan mikä näyttää hyvältä käyttämälläsi
turkiksella). Leikkaa 1 kpl turkissuikale jonka leveys on
5–10cm ja pituus sama kuin pääntien ympärys (mittaa
kaavasta).
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Piirrä ponchon leveydeksi yläreunassa kyynärpää–
kyynärpäämitta A. Piirrä kyynärpään kohdista suorassa
kulmassa alaspäin viiva, jonka pituus on 2 cm + puolet
kyynärpään ympäryksestä. Tämä viiva muodostaa
kädentien.
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Ompelu:
Taita hiharesorit pituussuunnassa kahtia ja ompele putkeksi
viistoja reunoja myöten. Taita taitteelta valmiiseen muotoonsa
(saumanvarat jäävät sisään).
Ompele turkissuikaleet pitkiksi renkaiksi. Taita renkaat kaksinkerroin, nurjat puolet jäävät sisään.
Jos leikkasit etu- ja takahelman erikseen, ompele olkasaumat.
Kaksinkertainen poncho: Ompele ponchon päällikangas ja
vuorikangas yhteen helmakaarteen osalta (jätä kädentien aukot
avoimeksi). Käännä oikein päin, silitä ja tikkaa helmakerrokset
asentoonsa.
Yksinkertainen poncho: Huolittele ponchon helmakaarteet esim.
kääntämällä tai nauhalla.
Tee pieni ommel kädentien alakulmiin, jonka avulla saat kädentien renkaaksi. Aseta turkisrengas kädentielle oikeat puolet
vastakkain ja aseta ranneresori turkisrenkaan sisään. Ompele
kerrokset yhteen: turkisrengas ja ranneresori kiinnittyvät samalla
ompeleella. Jos turkiksesi on niin paksua että tämä muodostuu
hankalaksi, ompele turkisrengas vasta lopuksi käsin kiinni
kädentielle.
Aseta pääntien turkisrengas pääntielle siten, että renkaan toinen
reuna asettuu pääntien raakareunalle. Ompele turkisrenkaan yksi
reuna pääntielle. Ompele toinen reuna käsin kiinni, jotta saat
saumanvarat asettumaan renkaan sisään.
Huolittele vyön aukot. Pujota vyötärökuminauha paikoilleen ja
varmista että kuminauha ei ole kierteellä. Ompele kuminauha
renkaaksi.
Valmista tuli!

