Pieni tonttu Entten-Tentten
korkeus n. 18 cm
Pikkutonttu Entten-Tentten istuu hiljaa paikoillaan ja seurailee talonväen
puuhia. Se merkitsee tarkasti muistiin kaikki huomaavaiset sanat,
ystävälliset kosketukset ja lempeät hymyt. Niistä se merkitsee
kunniamaininnan raporttiinsa.
Tarvikkeet
Kankaaksi tarvitset n. 15cm korkeat palat kahta väriä huopaa (esim. harmaata ja punaista).
Lisäksi tarvitset pyöreän 4cm kokoisen palan ihonväristä trikoota, kourallisen painavaa täytettä (kuten kuivia herneitä tai soraa)
sekä pari kourallista kevyempää täytettä (kuten kosmetiikkaosaston pumpulia tai kangassilppua). Käytä parraksi joko sopivasti
aseteltua pumpulin palaa, tai kestävämpään versioon pitkäkarvaista tekoturkista (n. 5 x 5 cm pala riittää). Lakin voit halutessasi
kiinnittää näyttävämmin: väreihin sopivalla neulelangalla.
Tonttu kasataan ommellen, osa vaiheista käy kätevästi myös liimaamalla. Saumoja kertyy sen verran vähän, että tontun
kasaaminen onnistuu helposti myös käsin ommellen.
Leikkuuohjeet
Leikkaa kappaleet saumanvaroineen: lakki yhdestä väristä, pohja ja vartalo toisesta. Lakin alareunaan ei tarvita saumanvaroja,
paitsi jos haluat huolitella reunan. Nenä leikataan trikoosta. Jos teet parran tekoturkiksesta, leikkaa se ilman saumanvaroja niin,
että karvan kulkusuunta on alaspäin (kaarevan reunan suuntaan). Varo katkomasta karvoja: saksi ainoastaan pohjakangasta.
Ompeluohjeet
1. Ompele vartalon kaarevat sivut yhteen. Ompele pohja kiinni vartaloon. Ompele lakin sivut yhteen. Käännä vartalo sekä lakki
oikein päin.
2. Ompele nenäpalaan käsin kiristyslanka; lanka kulkee ympyrässä palan reunoja myöten. Sujauta keskelle iso herne tai pikkusormenpään kokoinen pumpulimöykky. Kiristä
trikoo möykyn ympärille ja ompele vahvistusompeleita siten, että möykky on napakasti paikoillaan.
3. Täytä tonttu: laita pohjalle painavampaa täytettä ja päälle kevyempää.
3. Revi pumpulista pala, joka on parraksi sopivan muotoinen ja jotakuinkin kasassa pysyvä (tai käytä leikkaamaasi tekoturkispalaa). Ompele parta yläreunastaan käsin kiinni
tontun vartaloon. Kiinnitä samalla kertaa myös nenä. Sijoittele ompeleet niin, että näkyviä pistoja on vain nenälinjan yläpuolella. Ompele tontun yläosa muutamin pistoin kiinni,
niin etteivät täytteet pääse karkuun.
4. Asettele lakki tontun päähän niin, että nenä pilkistää sen alta ja lakin yläkulma asettuu hieman taaksepäin (lakin alareuna tulee takaa alemmas kuin edestä). Kiinnitä lakki
sisäpinnastaan liimalla, taikka näyttävästi villalanka-pistoin, jotka jäävät näkyviin.

Käyttöehdot:
Tontun 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.

