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OHJEITA HUOPATOSSUIHIN
Alkuperäisjulkaisu: Suuri Käsityölehti marras—joulukuu 10—11/2008, sivut 9—16 (myös kuvat).

HUOPATOSSUT
Toteutus: Tarja Tegelberg
Tarvikkeet:
Villahuopaa 0,30 x 1,8 m (paksuus2-3 mm/ tiheys 0,28-0,30 g/cm³)
Ompelulankaa, neula nro 100
Leikkaaminen: Jäljennä päällikappaleen kaava kokonaisena. Leikkaa
huovasta kaksi päällikappaletta sekä molempiin jalkoihin kaksi
pohjakappaletta. Merkkaa hakkien paikat liidulla. Kaavat sisältävät
saumavarat.
Ompeleminen:
Ompele tikkaus tossun suun reunaan päällikappaleeseen. Ompele päällikappaleen kantapää, aseta kappaleet 5 mm
verran päällekkäin ja ompele reunasta. Ompele toinen tikkaus 2 mm edellisestä. Neulaa päällikappale reunoistaan
pohjakappaleen päälle ja ompele kiinni 5mm saumavaralla. Leikkaa toisen pohjakappaleen reunoista saumavaran
verran pois ja aseta se pohjalliseksi tossun sisään. Kiinnitä pohjallinen halutessasi muutamalla liimatipalla. Ompele
toinen tossu samoin peilikuvaksi.

TARRALIPOKAS HUOVASTA

Toteutus: Tarja Tegelberg
Tarvikkeet:
Villahuopaa 0,20 x 1,8 m (paksuus2-3 mm/ tiheys 0,28-0,30 g/cm³)
Ompelulankaa, neula nro 100. Tarranauhaa 3 cm. (Softista )
Leikkaaminen: Kaava on kahdessa osassa, yhdistä osat. Leikkaa huovasta kaksi
tossukappaletta ja sisäpohjaa. Merkkaa hakkien paikat liidulla. Leikkaa
softiksesta/huovasta kaksi pohjallista. Kaavat sisältävät saumavarat.
Ompeleminen: Tikkaa lipokkaan suu ja kantalenkin yläreuna hakista alkaen, pää ja alareuna pohjaan asti. Aseta
sisäpohja pohjan päälle ja ompele sivut ja kanta yhteen reunasta, jätä kärki auki. Leikkaa softiksen/huovan reunoista
hieman pois ja pujota se kärjen kautta pohjien väliin. Taita lipokkaan päällinen pohjan päälle, päällisen reuna hakin
kohdalle. Ompele sivut ja päälliosa yhteen 3 mm saumavaralla. Ompele pehmeä tarranauha ulomman kantalenkin
päähän sisäpuolelle ja karkea puoli vastaavaan paikkaan toiseen kantalenkkiin ulkopuolelle. Ompele toinen lipokas
samoin peilikuvaksi.
Liukuesteet: Kohovärit - Efco Fun/Tulip Puffy, Latex-kumimaito (Askarteluliikkeet)
Nahkapohja: Leikkaa pohjan kokoinen kappale + 0,5cm saumavara.Ompele pohjaan etupistoin vahvalla
ompelulangalla (esim. Coats Creative/Glace). Ommel asettuu tossun sauman yläreunaan sivujen puolelle.
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HUOPALIPOKAS
Toteutus: Outi Hakkarainen
Tarvikkeet: Villahuopaa 0,20 x 1,8 m (paksuus2-3 mm/ tiheys 0,28-0,30 g/cm³).
Ompelulankaa, neula nro 100. Villapohjalliset noin kokoa 47 ja villalankaa.
Nahkapasko, klemmareita ja parsinneula.
Leikkaaminen: Leikkaa huovasta neljä päällikappaletta. Merkkaa hakkien paikat
liidulla. Leikkaa villapohjallisista pohjakappaleet. Kaavat sisältävät saumavarat.
Ompeleminen:
Ompele päällikappaleen päällisauma ompelukoneella 3 mm saumavaralla. Tee nahkapaskolla reiät päällisen reunoihin
1 cm välein 0,5 cm etäisyydelle reunasta. Apukiinnitä päällinen pohjaan klemmareilla ja tee reiät pohjaan samoihin
kohtiin kuin päällisessä. Pujottele villalangalla etupistoilla päällinen kiinni pohjaan, päättele langat. Ompele toinen
lipokas samoin peilikuvaksi.
Vaihtoehtoisesti voit korvata villapohjalliset huopapohjallisella. Käytä reilumpaa kengänkokoa olevaa pohjallista
mallina ja leikkaa huovasta pohjakappaleet, kaksi kumpaakin jalkaa. Ompele pohjalliskappaleet toisiinsa vahvalla
ompelulangalla tai liimaa kappaleet kiinni toisiinsa ja koristele reunat parsimalla. Kiinnitä päällikappale
huopapohjalliseen kuten ohjeessa.

VIRKATUT TOSSUKORISTEET
Ohjeet: Ulla Ralli
Koko: Ympyrän halkaisija noin 3 cm + nirkot, kiemura 5,5 x 4 cm + nirkot.
Tarvikkeet: Virkkauslankaa 100mers-CO, 100g=550g) tai jotain oheiseen koukkukokoon sopivaa virkkauslankaa.
Virkkuukoukku 1,00-1,25m käsialan mukaan.
Pyörylä: Tee aloituslenkki, jota käytetään aloitusrenkaana, suurenna se noin sormen paksuiseksi ja virkkaa
renkaaseen 2 langan yli. Korvaa krs:n 1. puoli-p 2 kjs:lla ja virkkaa ks-kerroksella alkuun 1 kjs, jota ei lasketa
silmukaksi. Nirkko = 4 kjs+1 ps edell. ks:aan.
1. krs: 36 ks renkaaseen, sulje krs 1 ps:lla, sulje kaikki krs:t samoin.
2. krs: 1 puoli-p joka ks:n takareunaan = 36 puoli-p.
3. krs: virkkaa s:iden takareunoihin 12x (3 ks + 1 nirkko).
Kiemura: Taita lanka kaksin kerroin niin, että vasemmalle tulee taitekohta, oikealle kerän lanka ja langanpää, jonka
pituus on n.30cm. Aloita virkkaaminen molempien lankojen yli noin 10 cm:n päästä taitekohdasta.
1. krs: Virkkaa 73 ks tähän kaksinkertaiseeen lankaan ja 1 ks lankalenkin sisään = 74 ks. Vedä langanpästä ja kiristä
ylimääräinen pituus pois, virkkaa 1 ps 20s:n päähän koukusta kaksinkertaisen langan yli ks:iden väliin niiden toiselle
puolelle ja työn päähän muodostui rengas. Käännä työ.
2. krs: Virkkaa ks:iden takareunoihin eli np:lta katsellen etureunoihin. *6 puoli-p ks:ihin, 2 puoli-p ks:ihin, 2 puoli-p
seur. ks:aan*-* vielä2 kertaa, jatka virkkaamalla 1 puoli-p kuhunkin ks:aan, mutta tee krs:n lopussa vastaavat 3
lisäystä kuin alussakin = 80 puoli-p. Käännä työ.
3. krs: Virkkaa s:iden takareunoihin. 1 ks, *3ks, 1 nirkko*, toista *-* koko krs, mutta kiinnitä 3. ja 2. viimeinen nirkko
keskeltä alun vastaaviin nirkkoihin 1 ps:lla. Virkkaa viimeisen nirkon jälkeen 4 ks, katkaise lanka. Muotoile kiemurasta
tasainen kiristämällä aloituslangan päästä, kiinnitä sillä toinenkin pää renkaaksi.
Yhdistäminen: Yhdistä kiemura pyörylään seuraavasti: kiemuran nirkkoja kiinnittävien nirkkojen viereisistä nirkoista
pyörylän nirkkoon ja pyörylään jää1 nirkko vapaaksi kiinnitysten väliin.

