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Koot 50 - 52 - 54 - 56

Tällä kaavalla ompelet keveän kesähuivin. Liina ei päätä paina – lippa on juuri riittävän 
tukeva pysyäkseen kaarevassa muodossaan, se suojaa silmiä ja pitää olon raikkaana.

Materiaalit:
45–50 cm puuvilla-elastaanitrikoota
15 cm Decovil Light -tukikangasta

Leveyssuunnassa saat täysleveästä trikoosta 2–3 huivia. 
Menekki sisältää n. 10 % kutistumisvaran.
Lipan alapinta on Decovilia käytettäessä luonnonvalkoinen. 
Decovil Light on ohutta nahkaa paksuudeltaan muistuttava 
tukikangas, jonka toisella puolella on liimapinta. Sen liimaton 
pinta jää lakissa näkyviin, ja sitä on vaikea korvata muilla 
tuotteilla. Jos kuitenkin haluat korvata sen, silitä kaksipuolin-
en liimakangas sopivan vahvuiseen kovikkeeseen. Käytä näin 
syntynyttä liimapintaista koviketta ohjeessa Decovilin tapaan.

Leikkaaminen:
Lisää huivikappaleen viistoon reunaan 15 mm käänne-
vara. Lisää muihin reunoihin 1 cm saumanvarat. 
Leikkaa huivikappale trikoosta taitteelta. 
Leikkaa 1 kpl lippa trikoosta, ja 1 kpl tukikankaasta.
Leikkaa lisäksi suikale, jonka leveys on 4 cm ja pituus 
43–45–47–49 cm (+saumanvarat).

Ompeluohjeet:
Ompele lipat yhteen ulkokaarta pitkin niin, että tukikankaan liimaton pinta on trikoon oikeaa 
puolta vasten. Jos ompelet ompelukoneella, siisti saumanvarat  7 mm leveiksi (saumurilla 
tämä tulee luonnostaan). Käännä lippa ympäri (liimapinta ja trikoon nurja puoli vastakkain). 
Trikoo muodostaa saumanvaran levyisen reunuksen lipan alapinnalle, jossa Decovil jää 
näkyviin. Venytä trikoota hieman, jotta kankaat asettuvat kohdakkain ja silitä liimapinta 
kiinni trikoon nurjaan puoleen.

Taita huivikappale kaksinkerroin oikeat puolet vastakkain ja ompele lyhyt sivu 
(taitetta vastapäätä). Taita suikale kaksinkerroin oikeat puolet vastakkain ja 
ompele lyhyt sivu.

Taita suikale (nyt rengas) koko pituudeltaan kaksinkerroin niin, että nurja 
puoli jää sisään. 

Aseta lippa huivin suoraa reunaa vasten niin että lipan sisäkaaren 
keskikohta on huivikappaleen taitetta vasten – siis kolmion 
leveimmällä kohdalla. Lipan trikoopuoli on huivikappaleen 
oikeaa puolta vasten. Aseta suikale huivia ja lippaa vasten 
niin, että suikaleen sauma ja huivin sauma ovat kohdakka-
in. Lippa jää suikaleen ja huivin väliin. Ompele yhdellä 
ompeleella huivi, lippa ja suikale kiinni toisiinsa.

Huolittele: Aloittaen huivin kolmion kärjestä, taita 
käänne nurjalle ja ompele se kiinni esim. 
kaksoisneulalla, peitetikkikoneella tai siksakil-
la. Kun tulet uudestaan kärkeen asti, aseta 
kulma siististi kohdakkain.
Taita huivin alareunan suikale huivin 
sisään ja tikkaa se paikalleen.
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Käyttöehdot:
Huivin 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 Kangaskapinaan. Mikäli valmistat kaavan pohjalta tuotteita myyntiin, 
toivomme, että harkitset materiaalien hankintaa Kangaskapinasta.
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