
Kaavat on tarkoitettu vain YKSITYISKÄYTTÖÖN.

Jos haluat ommella niistä myyntiin, tarvitset lisäksi 

myyntilisenssin.

Lisää tuotteita ja ohjeita 

löydät :

www.ompelukaavat.fi

Yhteystiedot

info@ompelukaavat.fi

info@saroki.f

Seija hupparimekko
Malli 1005
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Jos teet lantio pituisen hupparin 

aloita kohdasta 3.

1. Jos teet pitkän hupparinme-

kon, aloitetaan taskuista. Käännä

taskunsuun resori nurjat puolet

vastakkain ja kiinnitä kaitale ta-

skun suun reunaan oikeat puolet

vastakkain. Ompele kiinni. Käännä

kaitale paikalleen ja tikkaa kai-

taleen reunasta niin, että samalla

kiinnität saumanvaran paikalleen.

Tee samoin myös toiselle taskulle.
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2. Jos haluat, voit ommella taskupussin

reunaan huolittelevan ompeleen. Tämä

ei ole välttämätöntä, mutta tekee työstä

siistin. Neulaa taskupussi paikalleen.

Kiinnitä taskupussi tikkaamalla se ulko-

reunasta kiinni etukappaleeseen. Tee

sama myös toiselle taskulle.
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3. Etukappale ilman vuoria:

Etukappaleen yläosan vetoketjun kiinnittäminen. Kiinnitä tukikankaat kes-

kietureunaan. Huolittele etureuna joko saumurilla tai muulla huolittelevalla 

ompeleella. Aseta vetoketju keskietusaumaan oikeat puolet vastakkain. 

Ompele kiinni n. 5 mm reunasta. Käännä vetoketju työn nurjalle puolelle. 

Sinulla on 5 mm saumanvaraa vielä käyttämättä eli asettele kangas niin, 

että se tulee vetoketjun viereen. Tarkasta kuitenkin, että vetoketju mahtuu 

vielä hyvin liikkumaan. Tikkaa ketju paikalleen. Tee sama vetoketjun toiselle 

reunalle.
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Etukappale vuorilla: Etukappaleen yläosan 

vetoketjun kiinnittäminen. Jos teet vuorin 

ohuemmasta kankaasta, kiinnitä tukikan-

kaat vuorikappaleiden keskietureunoihin. 

Aseta vetoketju keskietusaumaan oikeat 

puolet vastakkain. Kiinnitä vielä vuorikappale 

vetoketjun päälle. Ompele kiinni n.5 mm 

reunasta. Käännä vetoketju esiin ja sili-

tä vuorikappale paikalleen. Varo, että et 

silitä vetoketjun päältä. Muoviketjut eivät 

kestä silittämistä. Sinulla on 5 mm sauman-

varaa vielä käyttämättä eli asettele pääli-

kangas niin, että se tulee vetoketjun vie-

reen. Tarkasta kuitenkin, että vetoketju 

mahtuu vielä hyvin liikkumaan. Tikkaa pää-

likangas paikalleen. Tee sama vetoketjun 

toiselle reunalle.
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4. Kiinnitä ja ompele etukappaleen

alaosa yläosaan oikeat puolet vas-

takkain (vuori kiinnittyy samalla).

Ole varovainen vetoketjun kohdalla,

että et ompele metalliosien päältä.

Silitä työ nurjalta puolelta niin,

että saat äsken ommellun sauman

saumanvarat käännettyä helmaa

kohti. Tikkaa saumanvara tähän

asentoon.
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5. Ompele hihat kiinni etukappaleeseen (vuori kiinnittyy samalla) ja sit-

ten takakappaleeseen.

6. Ompele sivu– ja hihansauma yhdellä ompeleella. Vuori kiinnittyy

samalla.
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7. Hihansuun ja helman resori: Aseta resori oikeat puolet vastakkain ja 

ompele niin, että saat renkaan. Käännä rengas nurjat puolet vastakkain. 

Kiinnitä rengas nyt tasaisesti hihansuuhun oikeat puolet vastakkain. 

Kiinnitä resori paikalleen. Tee samoin toisen hihan ja helmaresorin 

kanssa.
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8.Huppu ilman vuoria: Aseta huppukap-

paleet päällekkäin oikeat puolet vastak-

kain. Ompele kaareva sauma. Merkitse

Sirkka- tai purjerenkaan paikka ja kiin-

nitä siihen tukikangas. Kiinnitä samalla

hupun reunaan tukikangas. Tämä ei ole

aivan välttämätöntä, mutta reunan kiin-

nittävästä tikkauksesta tulee kauniimpi,

kun kangas ei jousta. Kiinnitä sirkka- tai

purjerengas paikalleen. Huolittele hupun

etureuna.
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Aseta huppu pääntielle oikeat puolet 

vastakkain. Tarkista, että keskietu hak-

kimerkit tulee keskelle eteen. Hupun 

reuna jatkuu keskietumerkistä. Käännä 

tämä kangas niin, että se kiertää ve-

toketjun ympäri työn nurjalle puolelle. 

Tässä kangas täytyy olla napakasti. 

Muuten se ei asetu vetoketjun kanssa 

samaan linjaan. Käännä vielä huolitel-

tu reuna hupun nurjalle puolen päälle. 

Ompele huppu kiinni. Varo vetoketjun 

metalliosia. 
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Ompele pääntien sauman päälle joustamaton nauha. Tämä estää hupparin 

pääntien venymisen. Ompele ensimmäinen nauhanreuna saumanva-raan 

ja käännä nauha paikalleen silittämällä. Tikkaa sitten toinen nauhan reu-

na. Nauhan päät jäävät hupun käänteen sisään piiloon. Käännä huppu 

oikeaan asentoon. Käännä hupun etureuna hupun sisälle. Laita huppa-

rin nyöri paikalleen ja varo ompelemasta sen päältä. Jos tämä tuntuu 

hankalalta, voit pujottaa nauhan myös valmiiseen työhön. Tikkaa hupun 

etureuna niin, että hupun huoliteltu reuna kääntyy sauman sisään.
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9.Huppu vuorilla:

Aseta hupun päälikappaleet päällekkäin oikeat puolet vastakkain. Ompele 

kaareva sauma. Tee sama myös vuorikappaleille. Merkitse Sirkka- tai 

purjerenkaan paikka ja kiinnitä siihen tukikangas. Kiinnitä samalla hu-

pun vuorikappaleen reunaan tukikangas. Kiinnitä sirkka- tai purjerengas 

paikalleen. 

Ompele hupun päälikappaleen ja vuorikappaleen etureunat kiinni toisiinsa 

n. 10 cm matkalta molemmista etureunoista.
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Aseta huppu pääntielle oikeat puolet vuori ja 

nurja puoli vastakkain. Tarkista, että keskietu 

hakkimerkit tulee keskelle eteen. Ompele 

huppu kiinni. Varo vetoketjun metalliosia. 
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Aseta nyöri paikalleen ja varo ompele-

masta sen päältä. Jos tämä tuntuu 

hankalalta, voit pujottaa nauhan myös 

valmiiseen työhön. Asettele huppu ja 

vuorikappale oikeaan asentoon. Käytä 

apuna nuppineuloja. Käännä hupun 

päälikappaleen reuna 37 mm hupun 

sisälle. Käännä saumanvara 7 mm ja 

aseta vuori kappaleen reuna sen alle. 

Neulaa reuna hyvin. Tikkaa vuori ja 

päälikangas yhteen. Varo nyöriä. Voit 

vielä halutessasi tikata hupun reunaan 

tikkauksen.

Ompele pääntien/hupun sauman 

päälle joustamaton nauha. Tämä 

estää hupparin pääntien venymisen. 

Ompele nauha saumanvaraan. Näin se 

jää kokonaan piiloon. Käännä huppu 

oikeaan asentoon.
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sivustolla myytävät kaavat valmistaa Saroki oy

Jos ompeluohjeista jäi kysyttävää, ota yhteyttä!

Vastaamme mielellämme mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin. 

Onnistumisen iloa ompeluun!  

Ompelukaavat.fi




