
 

KULLANNUTTU, korjauksia kirjaan 

Kaikkien mallien koosteaukeama s. 9 

 Seuraavien mallien oikea kokovalikoima on 44–110 (ei 80–110, kuten sivulla 

virheellisesti lukee): METKA-haalari, JEKKU-housut ja HALI-haalari. 

KUTIKUTI-, KUISKE- ja KAIKU-paitojen pääntiekaitaleet, s. 54, 58 ja 62 

Pääntien kaitaleen (trikoo ja resori tai ribbitrikoo) pituus pitäisi olla 2 x taulukossa ilmoitettu mitta 

ohjeissa KUTIKUTI s. 54, KUISKE s, 58 ja KAIKU s. 62. Alla olevassa taulukossa korjatut mitat. 

 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 

Pääntien 

kanttauskaitaleen 

pituus cm, trikoo 

31 32 32,4 33 34 34,4 35 36 36,4 37 38 38,4 

Pääntien kaitaleen 

pituus cm, 

ribbitrikoo tai resori 

28 28,6 29,2 29,6 30,2 30,8 31,4 32 32,6 33 33,6 34,2 

 

HYMY-body hihakaitaleen mitat, s. 82 

 Jos HYMY-bodyn hihat huolittelee kaksinkertaisella kaitaleella, lyhennetään hihan kaavaa  

n. 4 cm ja leikataan kaitale jonka korkeus 10 cm ja pituus alla olevan taulukon mukaan.  

 44 50 56 62 68 74 80 86 

Hihakaitaleen 

pituus cm, resori 

tai ribbitrikoo 

8 8 8,5 8,5 9 9 9,5 9,5 

Hihakaitaleen 

pituus cm, trikoo 
7 7,5 7,5 8 8 6 8,5 8,5 

 

HALI-haalarin pääntiekaitale s. 104–105 

HALI-haalarin ohjeesta s. 104–105 puuttuvat pääntien kaitaleen mitat. Alla olevassa taulukossa 

tarvittavat mitat. Kaitaleen korkeus on joka koossa 5 cm. 

 44 50 56 62 68 74 80 86 92 

Pääntien 

kanttauskaitaleen 

pituus cm, resori 

tai villaneulos 

25,5 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,5 30,0 30,5 

98 104 110 116 122 128 134 140 146 

31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,5 35,5 36,5 

 

HALI-haalarin hihan kaava on arkilla B vihreällä (yhteinen LORU-paidan kanssa), haalarin muut 

osat ovat sinisellä. 

LÄPSY-lapasten rannekaitaleen korkeus s 136 

 LÄPSY-lapasten rannekaitaleen korkeus on 2 x ilmoitettu pituus eli 8 cm joka koossa. 

POMPPU-tossujen pohjan saumanvara s. 140 

 POMPPU-tossujen pohjakappaleeseen tulee lisätä saumanvarat (toisin kuin s. 140 

taulukossa kerrotaan). Sivun 142 ohjekuvissa pohjan saumanvarat näkyvät oikein. 

JEKKU-housujen vyötärölinja ja kuminauhan pituus s. 100 

 JEKKU-housujen takakappaleen vyötärölinja on kaavassa 3 cm liian ylhäällä. Kaavaa 

tulee siis madaltaa takavyötäröltä 3 cm.  



 

Vyötärökuminauhan pituudet ovat hieman liian pitkät, alla korjatut pituudet. 

 44 48 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 

Vyötärökuminauhan 

pituus cm  

40 41 42 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

 

 

METKA-haalarin ohje s. 94–97, ohjeen loppuosa puuttuu 

 METKA-haalarin ohjeen lopusta s. 97 puuttuvat ohjeen kohdat 10–18. Ohje 

kokonaisuudessaan kuvineen seuraavilla sivuilla.  

METKA 
baggyhaalari 
Koot: 44–110 
Arkilla B Keltaisella 

 

 

 

 

 

TEE NÄIN:  

 

1.   Kiinnitä liimatukikankaat silittämällä henkseleiden nurjalle puolelle (koko kappale 

tuetaan) sekä etukappaleen läpän ja läpän alavaran nurjalle puolelle ja lisäksi 

neppareiden kiinnityskohtiin nurjan puolen yläkulmiin. 

 
 

3.   Huolittele etukappaleen alavaran alareuna saumurilla ja ompele alavara kiinni 

etukappaleeseen läpän kaarevista sivuista sekä yläreunasta oikeat puolet vastakkain. 



 
Vinkki! Jos kangas on voimakkaasti rullautuvaa, reunan voi huolitella kapealla käänteellä (ohje s. 47). 

  



 

 

4.   Silitä henkselikaitaleet pitkittäissuunnassa kaksin kerroin nurjat vastakkain. Silitä sitten 

kaitaleiden ulkoreunat pituussuunnassa sisään niin, että henkselin leveydeksi jää noin 2 

cm. Apuna silityksessä voi käyttää esimerkiksi 2 cm leveää pahvista leikattua suikaletta, 

jota vasten kapea käännereuna on helppo silittää. Molemmista puolista saa näin myös 

tasalevyiset. 

 
 

5.   Ompele henkseleiden toiset päädyt, joihin tulee nepparit, seuraavasti: Käännä kaitaleet 

oikeat puolet vastakkain. Ompele ompelukoneen suoralla ompeleella lyhyt pääty ja 

kulman jälkeen noin 1 cm:n alku pitkää sivua. 

 
6.   Leikkaa lyhyiden päätyjen kulmista pois kolmiot ja kavenna päätyjen saumanvarat noin 

0,5 cm:n levyisiksi. Käännä päädyt oikein päin ja asettele kulmat teräviksi esimerkiksi 

saksien kärjellä varovasti työntäen. 

 
 



7.   Ompele henkseleiden pitkät sivut ja pääty yhdellä kerralla ompelukoneen suoralla 

ompeleella päällitikkaamalla ne oikealta puolelta noin 0,5 cm:n päästä reunasta. Aloita 

ompelu taitereunan huolittelemattomasta päästä. On hyvä käyttää paksua neulaa, joka 

jaksaa lävistää kaikki kangaskerrokset. Kaitaletta voi tarvittaessa ompelun aikana 

pingottaa kevyesti suoraksi pitämällä siitä kiinni paininjalan edestä ja takaa. 

   
 

8.   Käännä takakappaleen vyötärön reuna 3 cm:ä nurjalle ja höyrytä taite sileäksi. Vyötärön 

reunan voi huolitella saumurilla ennen kääntöä, mutta se ei ole välttämätöntä. 

 
 

9.   Etsi takakappaleen keskikohta taittamalla kappale kaksin kerroin ja merkitse taitelinjan 

kohta nuppineulalla. Kiinnitä henkselit keskikohdan molemmin puolin tasaisesti niin, että 

ne ovat noin 5 cm:n etäisyydellä toisistaan. Henkseleiden huolittelematon pää tulee 

nurjalla samalle tasolle vyötärön käännetyn reunan kanssa. 

 

10.  Päällitikkaa vyötärön käänne alareunasta kankaan oikealta puolelta kaksoisneulalla tai 

sopivalla joustavalla ompeleella. Henkselit kiinnittyvät samalla ompeleella paikalleen. 

Leikkaa tarvittaessa nurjalta puolelta pois ylimääräinen käännevara. 

 
  



 

11.  Pujota kuminauha takavyötärölle syntyneeseen kujaan hakaneulalla. Kiinnitä 

kuminauhan päät sivusaumoihin niin, että kuminauhaa jää näkyviin noin 1 cm. 

 
 

12.  Aputikkaa kuminauhojen päät ompelukoneen suoralla ompeleella sivusaumojen 

saumanvaraan noin 0,5 cm:n päähän reunasta. Tikkaa samalla henkselit takavyötärön 

yläreunaan suoralla ompeleella noin 1–2 mm:n päähän reunasta. Ompele henkseleiden 

päältä noin 4 kertaa edestakaisin, jotta ne kestävät käytössä. 

 
 

13.  Aseta etu- ja takakappaleet päällekkäin oikeat puolet vastakkain. Aseta etukappaleen 

sivusauman alavara takakappaleen päälle niin, että alavaran oikea puoli on 

takakappaleen nurjaa puolta vasten. Takakappaleen yläreuna jää etukappaleen ja 

alavaran väliin. Ompele sivusaumat. Aloita ompelu alavaran päädystä. 

 
 

14.  Ompele lahkeiden sisäsauma oikeat puolet vastakkain. 

 

15.  Päällitikkaa läpän kaarevat sivut ja yläreuna kaksoisneulalla tai sopivalla joustavalla 

ompeella oikealta niin, että etukappale ja alavara kiinnittyvät toisiinsa. 



 
 

16.  Huolittele lahkeet joko kaitaleella (ohje s. 40) tai käänteellä (ohje s. 46). 

 

17.  Kiinnitä nepparit läppään ja henkseleihin. Voit kiinnittää henkseleihin kahdet nepparit 

noin 5 cm:n päähän toisistaan, jolloin niissä on säätövaraa. 

 

18.  Viimeistele valmis vaate kevyesti höyryttämällä se sileäksi. 

 
Vinkki! Jos henkselit valuvat lapsen olkapäiltä, ne voi tikata takaa yhteen ompelukoneen suoralla ompeleella. 

 

 


