
Lasten Saimaa-shortsit
Koot 74–80–86–92–104–110–116–122–128–134–140–146–152–158–164–170 

Saimaa-shortsit ompelet kevyen kesäisesti trikoosta tai colle-
gesta. Mittoja löytyy kaksi: lyhyet shortsit tai ylipolven mittaiset. 

Materiaalit:
Shortseihin tarvitset hyvin joustavaa kangasta/neulosta seuraavasti. Suosittelemme 
materiaaliksi trikoota tai joustocollegea. Menekki sisältää 10 % kutistumisvaran. Pese 
kangas ennen leikkaamista.

Lyhyet shortsit: 
25–25–30–30–30–30–30–35–35–35–35–40– 40–40–40–40–40 cm
Pitkät shortsit: 30–35–40–40–45–50–50–55–60–60–65–70–70–75–80–80–85 cm 

Lisäksi tarvitset joko:
• resoria 12cm korkuisen palan TAI
• 2–4 cm levyistä kuminauhaa 
47–48–49–50–51–52–53–54–55–57–59–61–63–65–67–69 cm sekä 6–10 cm 
suikaleen joustavaa kangasta kuminauhakujaan (riippuen kuminauhan leveydestä). 
Pienissä ko'oissa tämän suikaleen voi mahtua leikkaamaan myös lahkeiden vierestä 
lahkeiden menekin puitteissa.

Kuminauhan annetut mitat ovat arvioita. Tarkka mitta riippuu huomattavasti kuminau-
han napakkuudesta ja käyttäjän vyötärönympäryksestä. Ihanteellisessa tilanteessa 
suosittelemme mittaamaan kuminauhan mitan käyttäjän vyötäröllä testaamalla.

Leikkaaminen:
Lisää lahkeensuuhun 3 cm käännevara. Lisää kaikkiin muihin reunoihin 
saumanvarat (myös senttimetreinä ilmoitettuihin kaitaleisiin).

Leikkaa kaksi lahjetta, toisiinsa nähden peilikuvina.
Jos teet resorivyötärön: Leikkaa resorista kappale, jonka leveys on 
31–32–33–34–36–39–42–45–48–51–54–56–58–61–63–65–67 ja korkeus 
on 10 cm.
Jos teet kuminauhakujan: Leikkaa kujaa varten kaitale jonka leveys on 
48–50–52–54–56,5–59–61,5–64–66,5–69–71,5–74–76,5–79–81,5–84–86 
ja korkeus on kuminauhan leveys kerrottuna kahdella (lisää reilut saumanva-
rat, jotta kuminauha varmasti mahtuu kujaan).

Ompeluohjeet:
Ompele lahkeen sisäsauma. Toista toiselle lahkeelle. Käännä toinen lahje 
oikein päin ja pujota se nurin olevan lahkeen sisään. Ompele lahkeet haarasau-
maa pitkin yhteen.

Ompele kuminauhakujan tai resorin lyhyet reunat yhteen niin että muodostuu 
rengas. Taita se kaksinkerroin oikea puoli ulospäin. Jos käytät kuminauhaku-
jaa, ompele myös kuminauha renkaaksi ja aseta se kaitaleen sisään.

Neulaa kaitale tasaisesti housujen vyötärölle ja ompele kiinni. (Kuminauhaku-
jaa tehdessäsi, varo ompelemasta kuminauhan yli.)

Käännä lahkeensuiden käänteet nurjalle ja tikkaa ne kiinni.



Käyttöehdot:
shortsien tekijänoikeudet kuuluvat Kangaskapinalle 
(www.kangaskapina.fi). Kaavan kopiointi ja levittämi-
nen on sallittua edellyttäen, että käyttöehdot ja 
viittaukset Kangaskapinaan säilytetään.
Kaavan levittämisestä ei saa periä jäljentämiskustan-
nukset ylittävää maksua.

Kaavaa saa käyttää sekä yksityisiin ompelutöihin että 
myyntiin tehtäviin töihin. Valmiiden töiden yhteydessä 
ei tarvitse olla viittauksia käyttöehtoihin tai Kangaska-
pinaan.

Mikäli valmistat kaavan pohjalta tuotteita myyntiin, 
toivomme, että harkitset materiaalien hankintaa
Kangaskapinasta.
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