HEIJASTINLAUKKU
(Hinnasto 2012-2013)

Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Kudottu kangas Marja-Liisa Koponen
Koko 23x20 cm
Sidos palttina
Loimi/m 25 g mustaa (80) Lankava Oy:n kotimaista
6-säikeistä Liina-kalalankaa tex 30x6.
● leveys 28 cm
● tiheys 4 l/cm
● kaide 40/1
● lankaluku 112+2
Kude/kangas 25 g mustaa (80) 15-säikeistä Lankava Oy:n kotimaista Liina-kalalankaa tex 30x15 ja 20 g
ohutta heijastinnauhaa.
Kuteen tiheys 6,5 l/cm
Muut tarvikkeet mustaa tai harmaata tukevaa markiisikangasta, mustaa mikrokangasta, n.150 cm 2 cm leveää mustaa kantohihnaa, 57 cm 3 mm paksua kuminyöriä, 2 kpl 2 cm leveää D-lenkkiä, 2 kpl 2 cm leveää hihnankiinnikettä ja 1 kpl nyöristoppari
Kudontaohje Vahvista reunalangat. Kudo kankaan alkuun ja loppuun 3 cm:n käännevarat mustalla kalalangalla hyvin syöttäen. Kudo 45 cm kangasta kahdella
sukkulalla: 2 kalalankaa ja 2 heijastinnauhaa. Käännä
heijastinnauha aina suoraksi viriöön. Jätä kaikkien kappaleiden väliin n. 25 cm solmiamisvaraa.
Viimeistely Solmi kankaiden päihin 2 langan hevosenhäntäsolmut ja lyhennä hapsut. Höyrytä kangas puuvillan säädöllä kuivan silitysliinan läpi.
Ompeluohje Kappaleissa on 1 cm:n saumavarat (sv), ellei toisin mainita. Ompele ensin heijastinkankasta laukun
päällinen. Taita kangas keskeltä kahtia ja ompele hulpioreunoille sivusaumat pitkällä pistonpituudella. Höyrytä saumat auki, käännä op päälle ja taita yläreunan käännevara nurjalle. Mittaa tämän jälkeen tarkasti laukun sisäympärysmitta (= pienoiskaavan X) laukunsuusta ja sisäsyvyys (= pienoiskaavan Y) yläreunan taitteelta pohjaan.
Leikkaa kantohihnasta 100 cm olkahihnaa varten, kaksi 4 cm:n pituista palaa D-lenkin kiinnitysnauhoiksi ja X+2
cm:n pituinen pala laukunsuun tukinauhaksi. Huolittele nauhojen päät sulattamalla sytyttimen liekillä. Leikkaa markiisikankaasta X+2 cm leveä ja Y+0,5 cm korkea kappale vuoriksi ja tee siihen pienoiskaavan mukaiset kohdistusmerkit. Leikkaa mikrokankaasta X+4 cm leveä ja 14 cm korkea kappale vuorin suuosaksi. Ompele tukinauha renkaaksi, avaa sv:t ja tikkaa ne auki. Merkitse renkaan puoliväli sauman vastakkaiselta puolelta (B).
Ompele markiisikankaasta vuori: Taita vuorikappaleen lyhyet sivut vastakkain ja ompele ne yhteen. Käännä op
päälle, taita sv:t toiselle puolelle ja päällitikkaa ne. Käännä np päälle, jätä sauma vuorin toisen puoliskon keskelle
ja ompele pohjasauma. Taita pohjan sv:t laukun toiselle puolelle ja tee päällitikkaus 3 mm:n päähän pohjataitteelta.
Näin saumanvarat pysyvät paikoillaan ja asettuvat hyvin laukun sisään.
Ompele mikrokankaasta vuorin suuosa: Taita kappaleen lyhyet sivut vastakkain, ompele ne yhteen 2 cm:n sv:lla
ja jätä yläreunaan 5 cm:n halkio nyörikujaa varten. Avaa sauma, taita sen reunoista vielä 1 cm:n sisävarat saumanvarojen alle (myös halkion kohdalta) ja tikkaa ne aivan taitteiden vierestä. Taita ja ompele yläreunaan (=
halkioreuna) 1 cm:n taite. Tee ommel paininjalan päähän reunasta. Taita ja ompele yläreunaan vielä 2 cm:n taite nyörikujaksi.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Ompele suuosan alareunaan suora ommel paininjalan päähän reunasta (= kohdistusommel). Ompele D-lenkin
kiinnitysnauhat: pujota nauha lenkin läpi, taita kaksinkerroin ja ompele vetoketjupaininjalalla läheltä D-lenkkiä.
Ompele olkahihnan päihin hihnankiinnittimet.
Käännä vuorin op päälle ja aseta tukinauharengas vuorin yläreunan päälle: kohdista tukinauhan sauma A-merkkiin, jätä vuorin yläreuna n. 3 mm alemmas kuin tukinauhan yläreuna. Ompele nämä 2 kerrosta yhteen 1 cm:n
päässä nauhan yläreunasta. Laita vuorin suuosa op päälläpäin vuorin päälle siten, että suuosan alareuna asettuu vuorin ja tukinauhan väliin. Kohdista suuosan sauma tukinauhan B-merkkiin (kohdistusommel jää nauhan
reunan alle piiloon). Tikkaa kaikki 3 kerrosta yhteen 2 mm:n päässä nauhan alareunasta. Käännä vuorin np
päälle ja jätä suuosa vuorin sisään.
Ompele D-lenkit vuorin sivuille tukinauhan reunaan. Laita sitten vuori laukun sisään ja asettele saumanvarat tasaisesti. Ompele laukun päällinen käsin tukinauhan yläreunaan 2-kertaisella langalla tihein pistoin.
Nosta lopuksi vuorin suuosa ylös ja pujota kuminyöri kujaan. Laita nyörinpäät 2 cm lomittain, ompele käsin yhteen ja siirrä kiinnityskohta kujan puoliväliin. Vedä nyörilenkki virkkuukoukun avulla stopparin läpi ja tee lenkin
päähän solmu.
Hoito- ja pesuohje Kemiallinen pesu.
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