Minni-legginsit

Koot 86 - 92 - 98 - 104 - 110 - 116 - 122 - 128 - 134 - 140 - 146 - 152 - 158 - 164 - 170 cm
Kankaan menekki:

Leggingsit on suunniteltu ommeltavaksi puuvilla-elastaanitrikoosta (elastaania 4 - 10 %).
Menekkiin on laskettu mukaan n. 10 % kutistumisvara. Kutistuminen riippuu merkittävästi
käytetyistä pesuohjelmista ja koneista. Jos kuivaat pyykit narulla, voit pärjätä 5 cm pienemmälläkin menekillä.
Varaa malliin A täysleveää trikoota 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 115 120 - 125 - 130 cm sekä lisäksi 3 cm levyistä vyötärökuminauhaa 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 cm. Pienemmissä ko'oissa saat tehtyä samasta leveydestä kahdet leggingsit.
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Kohdista nuolet vastakkain
Leikkuuohjeet:
Varaa malliin B täysleveää trikoota 50 - 55 - 60 - 65 - 70 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 cm.
Tähän malliin et tarvitse kuminauhaa. B-mallissa leikataan vyötärö- ja nilkkakaitaleet samasta trikoosta, joten
leveys käytetään tarkemmin hyödyksi. Tässä mallissa
saat tehtyä samasta leveydestä yleensä vain yhdet
leggingsit.
Voit hyvin yhdistellä mallia A ja B, tekemällä esim.
vyötärän kaitaleella ja nilkan käänteellä. Varaa tällöin
kangasta mallin A menekin ja B-menekin keskiarvon
mukaan.
Ohjeessa vyötärö- ja nilkkakaitaleiden leveys valmiina on
6 cm. Jos kankaan riittävyys on tiukoilla, mallissa B voit
hyvin laskea vyötäröä ja nostaa nilkkalinjaa sen verran,
että kangas juuri riittää. Lisää siinä tapauksessa sama
mitta kaksinkertaisena vyötärö- ja nilkkakaitaleisiin.

Malli A:
Jäljennä kaava sellaisenaan arkilta.
Leikkaa kaksi lahjetta toisiinsa nähden peilikuvana. Nilkkaan ja vyötäröön on
piirretty valmiiksi käänteet. Lisää muihin reunoihin 1 cm saumanvarat.
Leikkaa lisäksi menekissä mainittu pätkä kuminauhaa. Jos mahdollista, tarkista
kuminauhan sopiva pituus käyttäjältä (sekä vyötäröissä että kuminauhoissa on
suuria eroja).
Malli B:
Jäljentäessäsi kaavaa arkilta, katkaise kaava vyötärön alapuolelta sekä nilkan
yläpuolelta poikkiviivalla merkityltä kohdalta. Ota mallia pienimmästä koosta, jossa
mallin B kaava on merkitty raidoituksella.
Leikkaa kaksi lahjetta toisiinsa nähden peilikuvana.
Leikkaa lisäksi kaksi nilkkakaitaletta sekä vyötärökaitale. Kaikkien kaitaleiden
korkeus on 12 cm (lisäksi saumanvarat). Kappaleiden pituus on:
Vyötärökaitale: 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 45 – 47 – 49 – 51 –
53 – 55 cm
Nilkkakaitale: 16,8 – 17,3 – 17,6 – 18 – 18,5 – 18,9 – 19,3 – 19,8 – 20,3 – 20,8 –
21,4 – 21,9 – 22,4 – 23,1 – 24,6 cm
Vyötärökaitaleen leveys on 80 % kaavan leveydestä vyötärön kapeimmalla kohdalla.
Nilkkakaitaleen leveys on sama kuin lahkeen leveys sen kiinnittymiskohdassa.
Leikkaa suurimmissa ko'oissa lahkeet aivan kankaan sivuista, jotta keskelle jää
yhtämittainen alue vyötärökaitaleen leikkaamista varten.
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Ompeluohjeet:
Malli A:
Ompele saumat joustavalla ompeleella tai saumurilla. Ompele käänteet
kaksoisneulalla, kolmipistesiksakilla tai peitetikkikoneella.
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Ompele lahkeet putkiksi. Käännä toinen lahje oikein päin ja pujota se nurinpäin
olevan lahkeen sisään. Ompele haarasauma. Käännä housut oikein päin.
Ompele kuminauha renkaaksi ja kiinnitä se joustavalla ompeleella vyötärölle
niin, että kuminauha kulkee vyötärökäänteen nurjalla puolella ja kuminauhan
yläreuna on tasattu vyötärökäänteen yläreunan kanssa. Jos kiinnität saumurilla,
varo ettei saumurin terä vahingoita kuminauhaa.
Käännä vyötärökäänne nurjalle (kuminauha jää kangaskerrosten väliin). Ompele
käänne kiinni siten, että kuminauha kiinnittyy kerrosten väliin (venytä kuminauhaa
ommellessasi). Ompele vielä käänteet lahkeensuihin.
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Valmista tuli!
Malli B:
Ompele saumat joustavalla ompeleella (esim. kapea siksak-ommel) tai saumurilla.
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Ompele lahkeet putkiksi. Käännä toinen lahje oikein päin ja pujota se nurinpäin
olevan lahkeen sisään. Ompele haarasauma. Käännä housut kokonaan nurin päin.
Ompele vyötärökaitale sekä nilkkakaitaleet renkaaksi, ja taita renkaat kaksinkerroin
(resorin tyyliin) siten, että oikea puoli jää ulospäin.
Pujota vyötärökaitale nurin päin olevien housujen sisään ja aseta raakareuna housujen
vyötäröä vasten. Ompele kerrokset yhteen, venyttäen vyötärökaitaletta tasaisesti.
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Pujota nilkkakaitaleet lahkeisiin. Kohdista kaitaleen sauma lahkeen sauman kohdalle ja
ompele kiinni. Vältä venytystä.
Käännä vaate oikein päin. Valmista tuli!
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Käyttöehdot:

Legginsien 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.

