For DADDY
with love

Kohdista nuolet vastakkain

Koot S – M – L – XL – XXL - XXXL

Näissä vartalonmyötäisissä trikooboksereissa on valinnainen sivusauma, joilla
saat kalsareihin lisäilmettä. Voit myös jättää ne pois pehmeyden ja mukavuuden
vuoksi. Keskietukappale on vuoritettu toisella trikoolla.
Lycrasta ommeltuna kaava soveltuu hyvin myös uimahousuihin (tällöin voit myös
korottaa kappaleiden yläosaa muutaman senttimetrin ja tehdä näkyvän kuminauhan sijaan kuminauhakujan).
Leikkuuohjeet:
Varaa boksereihin napakkaa trikoota 40 - 40 - 40 - 45 - 45 - 65 cm. Varaa lisäksi
30 - 30 - 30 - 35 - 35 - 35 cm pehmeää trikoota keskietukappaleen sisäpintaan,
leveys 160 cm, sis 10 % kutistumisvara.
Lisäksi tarvitset leveää vyötärökuminauhaa 62 - 68 - 74 - 80 - 86 - 92 cm. Voit
myös mitata tarkan määrän valmiista, hyvin istuvista boksereista tai vyötäröltä
sovittamalla, parhaan istuvuuden saamiseksi. Huomioi kuminauhaa valitessasi,
että se jää näkyviin.
Päätä ennen kaavojen asettelua, teetkö boksereihin valinnaisen sivusauman. Jos
teet sivusauman, halkaise sivukappaleen kaava saumaviivan kohdalta ja leikkaa
kappaleet erillisinä.
Kaavat eivät sisällä saumanvaroja. Lisää lahkeensuihin 2 cm käännevarat sekä
muihin reunoihin n. 1 cm saumanvarat.
Leikkaa takakappale taitteelta ja muut kappaleet kahtena peilikuvakappaleena
kaksinkertaiselta kankaalta. Leikkaa keskietukappale lisäksi kahtena peilikuvakap-

paleena pehmeästä trikoosta sisäpuolelle. Yhteensä siis 2 keskietukappaletta kuosikankaasta, 2 keskietukappaletta vuorikankaasta, 2 muita
kappaleita (etukappale, sivukappaleet) kuosikankaasta, 1 takakappale
kuosikankaasta sekä kuminauha
Ompeluohjeet:
Ompele kaikki ompeleet saumurilla tai kapealla, tiheällä siksakilla. Tee
tikkaukset peitetikkikoneella tai joustavalla ompelukoneompeleella. Tikkaa
vyötärökuminauha erityisen joustavalla ompeleella kiinni, jotta sauma ei
ratkea käytössä. Tiheä (lyhytpistoinen) kolmipistesiksak tai peitetikkikoneommel käy tähän hyvin.
Saumojen tikkaukset eivät ole välttämättömät – mieti haluatko koristetikkaukset kaikkiin saumoihin tai osaan niistä. Jos sinulla ei ole käytössäsi
hyvää ommelta tikkauksiin, ne kannattaa jättää pois.
Ompele ensin keskietukappaleet:
ompele kuosikankaiset keskietukappaleet yhteen oikeat puolet vastakkain
ulospäin kaarevaa keskietusaumaa pitkin. Tikkaa halutessasi saumanvarat
sivuun. Ompele vuori vastaavasti, älä kuitenkaan tikkaa sitä. Aseta vuorikappaleet ja kuosikappaleet sisäkkäin ja kohtele niitä jatkossa yhtenä
kappaleena.
Ompele etulahje keskietukappaleeseen kiinni siten, että keskietukappaleen
molemmat kerrokset kiinnittyvät saumaan.

Käyttöehdot:

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 hankintaaKangaskapinasta.
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Boksereiden 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.

Ompele sivukappale (tai sen etummainen osa, jos olet halkaissut kappaleen) etulahkeeseen ja keskietukappaleeseen siten, että hakkimerkki kohdistuu etulahkeen
ja keskietukappaleen sauman kohdalle. Katso, että keskietukappaleen molemmat kerrokset kiinnittyvät saumaan. Halutessasi koristetikkaukset, taita saumanvarat
takakappaleen suuntaan ja tikkaa.
Ompele ja tikkaa sivukappaleen takimmainen osa kiinni etummaiseen osaan, jos ompelet sen erillisenä. Käännä saumanvarat takakappaleen suuntaan.
Ompele ja tikkaa takakappale sivukappaleisiin. Taita saumanvarat etukappaleen suuntaan.
Ompele haarasauma; venytä takakappaletta hieman ommellessasi, jotta saat kappaleet saman mittaisiksi. Katso taas, että keskietukappaleen molemmat kerrokset kiinnittyvät. Tämän sauman voit hyvin jättää tikkaamatta, tai tikkaa saumanvarat takakappaleen puolelle.
Taita lahkeensuiden käännevara nurjalle ja tikkaa se kiinni.
Ompele vyötärökuminauha renkaaksi. Vahvista ommelta riittävästi edestakaisilla ompeleilla, jotta se ei irtoa toistuvissa venytyksissä. Aseta vyötärökuminauha
vyötärölle siten, että kankaan yläreuna tulee kuminauhan alapuolelle, kangas ja kuminauha käyttämäsi ompeleen verran päällekkäin. Lopputuloksessa kuminauhan
takana alaosassa on siis pieni kaistale kangasta, ja ylempi osa kuminauhasta tulee ihoa vasten. Neulaa kuminauha muutamasta kohdasta kiinni kankaaseen, jotta
saat jouston jakautumaan tasaisesti vyötärön ympäri. Tikkaa vyötärökuminauha housujen vyötärölle kestävällä, hyvin joustavalla ompeleella. Venytä kuminauhaa
ommellessasi saman mittaiseksi kuin housujen yläreuna.
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