
Verhoile sixpack säädylliseen asuun: tällä kaavalla ompelet miesten T-paidan V-mallisella pääntiellä.

Tarvikkeet:

Miehustaan (etu- ja takakappale) tarvitset puuvilla-elastaanitrikoota 70-80cm.
Lyhyeen hihaan tarvitset puuvilla-elastaanitrikoota n. 35cm TAI pitkään hihaan n. 75-80cm.
Lisäksi tarvitset pääntielle n. 5cm korkean suikaleen sointuvaa resoria.

Kaava:

Kokoa kaavakappaleet tämän sivun yläkulmassa olevan 
havainnekuvan mukaan. Katkoviivan sisäpuolelle jäävä osuus 
paperista on kaavaa, ja katkoviivan ulkopuolisen osan voi leikata 
pois tai hyödyntää esim. teippaamisen tai liimaamisen apuna. 
Kaavasta löytyy seuraavat kappaleet:

A – etukappale
B – takakappale
C – hiha (lyhyt ja pitkä hihavaihtoehto)
D – V-pääntien kaitale

Leikkaaminen:

Lisää paidan helmaan sekä hihansuihin 3cm käännevara.
Lisää kaikkiin muihin reunoihin 1cm saumanvarat.

Leikkaa kaikki kappaleet kaksinkertaiselta kankaalta. 

Leikkaa katkoviivalliset kappaleet kankaan taitteelta yhtenäisenä 
(näitä kappaleita tulee vain yksi, katkoviivan kohtaan ei tule 
leikkuureunaa). Leikkaa hihat kaksinkertaiselta kankaalta (kaksi 
kappaletta, peilikuvina). Kun leikkaat hihan kaksinkertaiseksi 
taitetulta kankaalta, hihat tulevat automaattisesti leikatuksi 
peilikuvina toisiinsa nähden.

Ompelu:

Käytä saumoihin joustavaa ommelta: ompelukoneen jousto-
ommelta tai kapeaa, lyhyttä siksakkia, tai saumuriommelta.

1. Ompele etu- ja takakappale olalta yhteen: aseta kappaleet 
oikeat puolet vastakkain ja ompele olkasaumat.

2. Ompele hihat kaarevia saumoja pitkin kiinni miehustaan:
Aseta hiha etu- ja takakappaleen päälle oikeat puolet vastakkain. 
Kaavaan on merkitty kohdistusmerkki hihaan ja etukappaleeseen.

Katso että nämä merkit tulevat kohdakkain. Kohdista myös 
hihan kaarevan sauman keskellä oleva merkki etu- ja 
takakappaleen välisen sauman kohdalle. Ompele kaareva 
sauma. Toista toiselle hihalle.

3. Käännä etukappale takakappaleen päälle ja ompele 
sivusaumat, paidan helmasta kainalon kautta hihansuuhun.

4. Taita hihansuista sekä helmasta 3cm käänne nurjalle ja ompele 
se kiinni esimerkiksi siksak-ompeleella tai kaksoisneulalla. 

5. Ompele V-pääntie ompelukoneen suoraompeleella:

Valmistele V-pääntien kaitale:
Taita pääntiekaitale oikeat puolet vastakkain niin, että päätyjen 
lyhyet V:t ovat kohdakkain. Ompele tämä V:n muotoinen sauma: 
Tee V:n juureen terävä käänne näin: ompele V:n ensimmäinen 
sivu, laske neula alas, nosta paininjalka ja käännä kangasta 90 
astetta. Laske sitten taas paininjalka ja jatka ompelua.

Taita muodostunut lenkki pitkittäin kaksinkerroin, nurjat puolet 
sisäänpäin. Avaa V-sauman saumanvarat niin, että kulma  asettuu 
kankaan oikealla puolella kauniisti.

Ompele seuraavaksi kaitale kiinni etukappaleen pääntielle. ensin 
ommellaan V:n toinen sivu, ja sitten vasta toinen. Kohdista 
etukappaleen V:n keskikohta ja kaitaleen V:n sauma toisiinsa niin 
että kaitale on asetettu pääntien yhtä sivua vasten, saumanvarat 
samaan suuntaan.Kaitale tulee etukappaleen kankaan oikealle 
puolelle.

Huomioi, että V:n kulmat kohtaavat tarkasti, molempien 
kappaleiden saumanvarojen sisäreunassa. Siistin V:n 
ompelussa tämän kohdistaminen on kaikkein tärkein vaihe.

Aseta neula kohdistettuun V-kulmaan, ja ompele kärjestä pääntietä
muutama sentti suoraompeleella. Älä venytä. Tee aukileikkaus 
etukappaleen saumanvaraan kulman kohdalle, ja kohdista sen 

jälkeen uudelleen niin, että kaitale on asetettu pääntien toista sivua 
vasten. Ompele taas keskikulmasta sivullepäin, muutaman sentin 
verran suoraompeleella.

Tarkista tässä vaiheessa vaatteen oikealta puolelta, että V on 
kohdistunut hyvin ja että liitossauma on siisti.

Ompele sitten pääntie loppuun:
Jaa jäljellä oleva osa pääntiekaitaletta tasaisesti pääntien alueelle: 
kaitaletta venytetään, jotta se ylettyy koko pääntien ympäri. Ompele 
kaitale kiinni pääntielle joustavalla ompeleella.

Käännä pääntien saumanvarat miehustan puolelle ja tikkaa ne kiinni 
esim. kaksoisneulalla. 

Jos käytettävissäsi ei ole kaksoisneulaa, saat siistin pääntien myös 
ompelukoneen suoraompeleella. Venytä siinä tapauksessa pääntietä 
ommellessasi: näin saat suoraompeleeseen sen verran väljyyttä, että 
pää mahtuu aukosta läpi.

Valmista tuli! 

Esittele valmis ompelutyösi Instagramissa #kangaskapinankaavat ! 
Meistä on aina ihana nähdä työsi tuloksia!

Käyttöehdot: Kaavan 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.


