
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

Tyyra tunika
Malli 1006

copyright © Saroki Oy, info@saroki.fi



www.ompelukaavat.fi -2-

Omp e l u -
o h j e e t
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• Lue koko ohje ennen ompelun

aloittamista

• Ompele saumat ompelukoneen

suoralla ompeleella ja huolittele

kankaan reunat siksak -ompeleella

tai voit ommella saumat saumurilla.

• Silitä saumat auki jokaisen om-

peleen jälkeen. Näin saat siistin

ja huolitellun lopputuloksen.

• Jos teet tunikan / paidan pella-

vasta, se rypistyy koko ajan. Älä

välitä. Se on pellavan ominaisuus

ja kuuluu asiaan.
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1. Ompele frilla kappaleet (niin monta 

kuin tunikaasi haluat) lieriöksi. Ompele 

lieriön suurempaan reunaan saumuriom-

mel. Käännä saumuriompeleen leveyden 

verran nurjalle ja tikkaa käänne sau-

muri ompeleen reunan kohdalta. Jos 

ompelet ompelukoneella, tee samoin 

käyttäen saumuri ompeleen tilalta siksak 

ommelta. Tee tämä kaikkiin frilloihin.
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2. Ompele muotolaskokset.

3. Ompele olkasaumat.
4. Silitä tukikangas etu- ja takakappaleen alavaraan kiinni. Ompele alavaran 

uloimpaan reunaan saumuri / siksak ommel. Näin tukikangas pysyy varmasti 

kiinni pesusta toiseen. 

5. Neulaa ja ompele muotokaitaleen olkasaumat. Aseta muotokaitale pääntielle 

oikeat puolet vastakkain. Ompele paikalleen suoralla ompeleella. Tee sauman-

varaan aukileikkauksia. Tikkaa saumanvara kiinni muotokaitaleeseen. Tämä pitää 

muotokaitaleen paremmin paikallaan. Silitä muotokaitale paikalleen ja ompele

se muutamalla pistolla  kiinni olkasaumaan.
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6. Ompele sivusauma ja käännä muotolaskos

helmaan päin.

7. Ompele hihan sivusauma.

8. Käännä paita nurinpäin ja hiha oikein päin (Nut-

tunurin, hiha oikein). Neulaa hiha kiinni miehustan

kädentielle. Hihassa on vähän syötöstä. Käytä

hakkimerkkejä apuna, että saat hihan oikein pai-

kalleen. Ole tarkka, että etuhiha on etupuolelle

päin.

9. Ompele hiha kiinni. Laita kaikki frillat päällek-

käin hihansuuhun. Ompele ne yhdellä ompeleella

kiinni. Jos tuntuu hankalalta voit ommella apuom-

peleen saumanvaraan (= ompele pitkin pistoin

ihan reunana läheltä niin, että kaikki frillat kiin-

nittyy tai ompele yksi frilla kerrallaan. Lopuksi

ompele saumurilla kaikki yhteen. Apuompeleet

jäävät saumanvaraan, eikä niitä tarvitse poistaa)

10. Jos et halunnut frilloja ollenkaan, käännä hi-

hansuun saumanvara päärmeeksi niin, että käännät

ensin 1 cm nurjalle ja sitten 2 cm silitä ja tikkaa

päärme kiinni.
11. Helman ompelu helman saumanvara päär-

meeksi niin, että käännät ensin 1 cm nurjalle ja

sitten 2 cm. Silitä ja tikkaa päärme kiinni.

Viimeistele työ poistamalla kaikki langanpätkät 

ja silitä vielä kerran.
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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




