
Maahismyssy
Koot 48 - 50 - 52 - 54 - 56

Myssyn voit ommella monenlaisesta joustavasta neuloksesta. Kokeile trikoota 
kevyempään myssyyn ja tunturicollegea tai puuvillafleeceä paksuun lämpöi-
seen versioon. Myös collegeneulokset tai vaikkapa palmikkoneulos sopivat 
materiaaliksi.
Solmimisnauha ei ole välttämätön, jos myssy on käyttäjälleen napakan kokoin-
en. Mikäli materiaalisi joustaa erityisen vähän tai paljon, ota tämä huomioon 
kokoa valitessasi.
Koska myssyn etu- ja takaosa ovat melko samankaltaiset, suosittelemme 
lisäämään merkin pukemista helpottamaan (esim. kahtia taitettu heijastin-
nauha myssyn takasaumaan tai koriste eteen).

Ohjeet:

Leikkaa myssy kahtena peilikuvakappaleena sekä 
päällisestä että vuorikankaasta.
Valinnainen: kiinnitä kaksinkertainen merkki tai esim. 
heijastinnauhan pätkä KT-saumaan haluamaasi 
kohtaan siten, että se kiinnittyy KT-sauman ompelun 
yhteydessä.

Ompele ensin päällisen KE- ja KT-saumat yhteen ja 
ompele sen jälkeen päälakihalkion sauma.
Ompele vuori yhteen vastaavasti.

Valinnainen: kiinnitä solmimisnauhat merkittyihin 
kohtiin niin, että ne kiinnittyvät päällisen ja vuorin 
yhdistämisen aikana.

Yhdistä päällinen ja vuori pääntien saumaa pitkin 
oikeat puolet vastakkain, jätä kääntöaukko.
Käännä kääntöaukon kautta oikeat puolet ulospäin. 
Valinnainen: sulje kääntöaukko käsin ompelemalla.
Valinnainen: tikkaa pääntie, jolloin kääntöaukko 
sulkeutuu samalla.
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Käyttöehdot:
Myssyn 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.

5654525048

KE-sauma


