ASTERI-HUOPALAUKKU
Malli Lankava Oy, Minna Ratalahti
Koko 30x30 cm
Tarvikkeet 40x90 cm ruskeaa (3) Lankavan 2 mm huopalevyä (100 % villa, leveyss 90 cm), 5 g harmaata
(1053) Lykke-lankaa (85 % villa, 15 % polyamidi, 50 g
= n. 100 g), mustat 20x17 cm D-helmisangat (maalattu bambu), mustia puuhelmiä 6 kpl ja ompeluun parsinneula.
Työohje Leikkaa huovasta 30x30 cm etu- ja takakappale, 8x30 cm sisäkaitaleet (2 kpl) ja 8x90 cm sivukaitale.
Neulaa sisäkaitale etukappaleen yläreunan keskelle ja
ompele etupistoin 5 cm päähän yläreunasta. Laita sanka etukappaleen ja sisäkaitaleen väliin ja ompele toinen
sauma 1 cm päähän yläreunasta, jolloin sanka kiinnittyy
paikoilleen. Ompele takakpl samoin.
Kukka Leikkaa huovasta 12x30 cm, 12x20 cm ja 12x10
cm suikaleet. Taita ne pituussuunnassa kahtia ja leikkaa
taitteen puolelle n. 2 cm leveät ja 4 cm syvät hapsut.
Harsi suikaleen avoimet reunat yhteen ja kiristä lankaa
niin, että päädyt liittyvät yhteen ja muodostuu hapsureunainen renkaan. Ompele iso rengas laukun etukappaleen keskelle, keskikokoinen tämän päälle ja lopuksi
pienin. Ompele vielä helmet kukan keskustaan. Neulaa
ja ompele sivukaitale etupistoin etu- ja takakappaleiden
väliin. Pyöristä laukun alakulmat.

ASTERI-HUOPAKORU
Malli Lankava Oy, Minna Ratalahti
Koko 7 cm
Tarvikkeet 90x6 cm valkaisematonta (1) tai harmaata (2) Lankavan 2 mm huopalevyä (100 % villa, lev. 90
cm), kantanappi, parsinneula ja ompelulankaa.
Työohje Leikkaa huovasta 3x5 cm (= leveys x pituus)
kukan varreksi ja 4 suikaletta terälehdiksi: 4x3 cm, 5x6
cm, 5x8 cm ja 6x11 cm. Pyöräytä varsisuikale rullalle ja ompele reuna kiinni. Upota napin kanta varren sisään ja kiinnitä muutamalla pistolla. Taita 4x3 pala lyhyeltä sivulta kahtia ja loput suikaleet pituussuunnassa
kahtia, neulaa avoimet reunat yhteen ja leikkaa taitteelle 1 cm:n levyiset hapsut. Jätä alareunasta n. 0,5 cm
leikkaamatta. Puolita leveimmän suikaleen hapsut vielä
0,5 cm:n levyisiksi. Kierrä pienin suikale suoraan varren
ympärille ja yhdistä päät ommellen. Ompele loput suikaleet päistään renkaiksi ja laita ne varren ympärille. Lyhennä varsi samaan tasoon kuin kukan pohja ja ompele
renkaat kiinni toisiinsa.
Viimeistely Ompele pohjaan koruneula.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

