
  Moikka-maski     Koot S – M – L (lasten – normaali - suuri)

Tässä pro-maskissa on virtaviivainen muotoilu, rautalanka muotoilemassa nenän ylitystä, ergonomiset korvalenkit sekä tasku lisättäville 
kerroksille. Maski ei ole hengityssuojain, eikä se suojaa käyttäjäänsä mikrobeilta.

Tämä kaava on piirretty puuvillakankaalle. Maskin voi ommella myös trikoosta. Kolminkertaisena trikoo joustaa
sen verran vähän, ettei se vaadi erityisempiä kaavamuutoksia. Jos käyttämäsi trikoo on erityisen joustavaa,
valitse yhtä pienempi koko.

Tarvikkeet:

- n. 40 cm x 40 cm pala valmiiksi kutistuspestyä kangasta
- Suikale trikoota 2,5cm x 35cm
- pätkä muovipintaista rautalankaa (n. 14-16cm)

Kaavassa on piirrettynä poskikappale. Taskukappaleen saat, kun rajaat poskikappaleesta sivun pois poikkiviivaa
pitkin (taita kaava viivaa pitkin leikatessasi, niin vältyt erillisen kappaleen jäljentämiseltä).

Leikkaa 2 peilikuvaparia poskikappaleita, sekä 1 peilikuvapari taskukappaleita. Lisää saumanvarat.

Venyttele trikoosuikale niin että se rullautuu tiiviiksi rullaksi (trikookuteen tapaan). Leikkaa kaksi suikaletta, pituus 16 - 17 – 19 cm.

Taita rautalangasta päät, jotta kärjet eivät ole terävät.

Ompeluohje:

Ompele poskikappaleet sekä taskukappaleet pareittain yhteen, oikeat puolet vastakkain pitkää kaarevaa reunaa pitkin. Ohenna samanvarat ja leikkaa aukileikkauksia 
saumanvaran kaareviin kohtiin (silitä saumat auki parhaan tuloksen saamiseksi).

Aseta kappaleet päällekäin: päällipuolen kuosikangas ja taskukappaleen oikea puoli vastakkain, sekä sisäpinta taskukappaleen päälle, oikea puoli uloimmaisen kankaan oikeaa 
puolta kohti.

Aseta trikoosuikaleet maskikappaleiden väliin päätyihin: ompele maskin lyhyt pääty normaalisti, hyppää sen jälkeen yli trikoolenkin ja jatka ompelua pitkää reunaa pitkin (ks. 
kuva, jossa ommel on merkitty punaisella). Jatka samoin muissa reunoissa: trikoosuikaleet kulkevat maskin pitkien sivujen ompeleesta kulmissa läpi, ilman että ommel osuu 
niiden päälle. Jätä kääntöaukko alareunaan.

Ompele rautalanka maskin yläreunan keskelle (voit ommella siksakilla rautalangan yli, mutta varo osumasta neulalla metalliin). Harkitse suojalasien käyttöä mahdollisen 
katkeavan neulan varalta.

Ompele trikoolenkin päät kiinni maskin lyhyisiin sivuihin: ompele leikatut päät pieneltä matkalta kiinni lyhyen sivun saumanvaran keskelle. Tämän ompeleen on tarkoitus kestää, 
jotta lenkki ei pääse luiskahtamaan ulos kujasta, ja toisaalta sen on tarkoitus varmistaa, että leikatut päät pysyvät kujan sisäpuolella eivätkä tule näkyviin.

Käännä maski ympäri. Tikkaa vielä kerran suoraompeleella reunat – sulje samalla kääntöaukko. Varo ompelemasta trikoolenkkien tai rautalangan yli.
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Käyttöehdot:

Huomaathan, että maski ei ole hengityssuojain, 
eikä se suojaa koronavirukselta. Käytä vain 
sellaisia materiaaleja jotka ovat turvallisia iholla 
sekä hengitysteiden lähellä, ja jotka eivät estä 
riittävää hapensaantia.

Kaavan käyttö omalla vastuulla!

Maskin 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. 


