Kuka pelkää New Yorkin

kaunokaista?
Teksti ja

kwat: Milja Samila

Pelkäsin vuosikausia tarftua New York Beautyblokilla tehtäviin tilkkutöihin. Mallissa
käytetään kahta eri tekniikkaa: sakaroiden
paperiompelu ja kaarevien saumoien ompelu.
Pelko oli ihan turhaa.
Tässä artikkelissa valotan tekniikkaa

niin, että saka-

rakaaret ommellaan paperin läpi merkkiviivoja pitkin. Jokaiseen sakarakaareen tarvitaan oma paperinen kaava, joka revitään lopuksi pois.
Sakarakaaren lisäksi malliin kuuluvat sakarakaaren
pienempään kaareen ommeltava nurkkapala ja sakarakaaren suuremman kaaren ympärille ommeltava
kaaripala, joiden avulla blokista tulee neliö. Uloin
kaari ommellaan usein kahdesta palasta kankaan
säästämiseksi.

kana ja sauma aukesi. Karannutta ommelta ei pysty
mitenkään korjaamaan.
Ompelupohjan eli paperikaavan tuottaminen
Kynällä kaavapaperille läpipiirtäminen on työlästä.
Tietokonetta ja tulostinta käyttäessä kannattaa ottaa
huomioon että tulostimet usein pienentävät, jotta lähellä arkin reunaa olevat tiedot mahtuvat paperille.
Tarkista ain4 että tulostus tapahtuu 100 % koossa.
Kopiokoneella saa näppärästi tulostettua kirjasta tai
Iehdestä pohjan. Niissä sanotaan yleensä, miten paljon kuvaa täytyy suurentaa. Kopioitavan sivun tulee
olla aivan suorana.
Kotiskannerin kanssa prosentteina suurentaminen
on hankalaa. Kirjan sivu on hyvin vaikea saada suoraksi pieneen skanneriin ellei leikkaa kirjan selkämystä auki. Skannerien ohjelmisto ei useinkaan tunnista prosentteina suurentamista.

Olen käyttänyt tämän artikkelin töihin netistä löytämiäni pohjia, jotka ovat pdf-muodossa. Osoite on
artikkelin lopussa.
]os piirrät itse, tarvitset viivoitinta ja harppia. Tietokoneen piirtelyohjelmilla piirtäminen vaatii jo aikamoista osaamista. Numeroi sakaran palat juoksevasti.
Sisintä ja ulointa kaarta varten olen tulostanut kaavat
freezer paperille ja leikannut saumanvaroineen. Näin
tekemääni kaavaa voin käyttää ainakin 30 kertaa.
Varmista, että paperimallissasi on saumanvarat reu-

noilla. ]os ei niitä ole piirretty, niin lisää ne leikatessasi. Saumanvarojen tulee olla yhtä leveät kaikilla
sivuilla sillä kaaret ommellaan yhteen tavallisten tilkkutöiden tapaan saumanvaran päästä kankaan reunasta.
Kankaiden leikkaaminen
Sakaroita varten leikataan kankaasta riittävän pitkiä
ja leveitä paloja. Minä leikkaan suorakaiteen muotoisia, jotta asetteluvaraa on riittävästi. Voit leikata myös
kapenevia paloja, mutta niiden asettelussa täytyy olla

"Iloinen peitto" valmistui kesällä 2015. Käytin siihen
iloisen värisiä muista töistä iääneitä tilkkuia.
Kankaat

Mitä useampi sakara on mallissa, sitä enemmän saumanvarat osuvat päällekkäin ja tököttävät. Kun käytät ohuita kankaita, niin saumanvarat asettuvat paremmin.

hyvin tarkka.
Sisä- ja ulkokaarien leikkaamisessa tulee palojen
suorien sivujen kulkea langansuuntaisesti. Silloin
kaarevasta saumasta tulee vinoon leikattu ja se joustaa ommellessa niiry että sauma asettuu helposti sakarakaaren saumaan.
Freezer-paperista leikatut sisä- ja ulkokaaren kaavat,
ioissa näkyvät saumanvarat valkoisina.

Ompelulanka

Ompelulangaksi suosittelen ohutta no 50 puuvillalankaa. Esimerkiksi Superior Threadsin Master Piece by
Alex Anderson on erinomainen valinta. Se on tavallista puuvillalankaa ohuempaa, mutta karheaa eikä
karkaa mukana, kun revit paperin pois.
Kokeilin käyttää no 60 ohutta ja hyvin liukasta keinokuitulankaa. Kun irrotin paperia, lähti lanka mu-
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Sisäkaaria varten leikkaa ensin neliöt ja sitten silittää freezer- paperista tehty kaava siihen ja leikata
saksilla kaavan reunoja pitkin. Kaavassa tulee olla
saumanvarat mukana.
Ulompia kaaria varten on yleensä kaksi kaavaa,
jotka ovat peilikuvat toisistaan. Silloin leikkaa suorakaiteen muotoiset palat kankaasta ja silitä freezer-paperikaava kankaalle ja leikkaa kaavan reunoja pitkin'
kahdesta palasta leikkaaminen säästää kangasta' Iso
yhtenäinen kaari vie paljon kangasta'
Sakarakaaren paPeriomPelu

Ompelu tapahtuu niin, että paperipuoli on päällä tilkutälla. Ompelet paperilla olevia viivoja pitkin noudattaen numerojärjestYstä.
Käytä no 90 neulaa ja piston pituutena noin 1,5 mm'
Tiheä ommel ja iso neula rei'ittävät paperin niiru että

helposti.
Ompele ensimmäinen sauma palojen 1 ja 2 välissä
olevaå viivaa pitkin. Aseta palat 1ia 2 oikeat puolet
vastakkain paperin taakse niin, että saumanvara tulee
kohti paperin lähintä päätyä. Saumanvaran leveys on
normäall 1/4 tuuma. Katso valoa vasten, että palojen
laita kulkee viivan suuntaisesti. Ompele'
Kavenna jokainen saumanvara heti ompelun jälkeen. Käännä päälIimmäinen kangas sauman päälle
niiry että näet kankaiden päällispuolen' Silitä saumaa
vasten. Ompelupohjan muste saattaa tarttua silittäessä alustaan. Siksi silityslauta kannattaa suojata jollain
vanhalla kankaalla, jonka voi heittää surutta pois'
Käännä paperipuoli ylöspäin. Aseta seuraava tilkku taustapuolelle oikea puoli edellistä kangasta vastaan niin, että saumanvarat osoittavat menosuuntaan'

se repeää

Sakarakaari, jossa ompelu on edennyt kuudenteen
sakaraan.

Kannattaa katsoa valoa vastery että pala on oikealla
kohdalla ja vilkaista paperin taakse.
Valmiiksi oikeaan pituuteen leikatuista paloista
huomaa heti, jos ne pilkottavat liiaksi paperin takaa
jommasta kummasta Päästä'
Paperin irrottaminen
Leikkaa ylimääräinen kangas kaikilta sivuilta niin,
että sakaiakaaresta tulee täsmälleen paperimallineen
kokoinen. Saumanvarat ovat mallineessa, noudata
niitä millilleen.
Taita taustapaPeri reunimmaisista saumoista. Revi
sitten varovasti irti ommelta pitkin. §önnä sormi
seuraavan sakaran paperin alle ja nosta varovasti
poisrevityn paperin puolelta. Yleensä PaPeri nousee
helposti. Taita PaPeri viereisen sauman Puolelta ja ir-

rota.

jos paperi ei irtoa heti helposti, jatka irrottamista

vastakkåisesta päädystä. Irrota ensin kaikki paperif
jotka lähtevät helposti. Sitten käytä pinsettejä aPuna'
Työnnä pinsetit paperinpalan taakse ja nosta paperi
iiti kankäasta. Sitten revi ommelta pitkin. Todella pieniä paloja voi rapsuttaa neulankärjellä, jolloin nekin

irtoavat.

Varo vetämästä ompelulankaa mukana' Silitä sakarakaari paperin irrottamisen jälkeen.
Sakarakaaria suunnitteluseinällä. Teen tähän peittoon
ensin sakarakaaret. Leikkaan pikkukaaret sakaroiden
värisistä kankaista, kun tiedän montako tarvitsen
kutakin väriä. Ulkokaarien kankaan valinta jää myös

Ensimmäinen sauma edestä ia takaa.
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Sisemmän kaaren yhdistäminen sakarakaareen

Kaaren ompelemin koneella on sitä hankalampaa,
mitä pienempi kaari on. Taita kaaripala kaaren keskeltä kahtia. Tee saksilla 1-2 millin korkuinen merkkilovi keskelle.
Aseta nurkkakaari sakarakaaren päälle oikeat puolet vastakkain. Kiinnitä nuppineulalla keskikohdat
yhteen. Kiinnitä nuppineulalla reunat yhteen. Kiinnitä reunat poikittaiselle nuppineulalla yhteen vähän
matkan päästä niin että ne pysyvät varmasti samansuuntaisena ompelun ajan.
Aseta työ ompelukoneeseen niin, että sakarakaari
on päällimmäisenä. Ompele kaarta pitkin hitaasti U4 tuuman päästä reunasta. Nosta väIillä jalkaa
ja työnnä sakarakaaren poimuja jalan taakse. Silloin
kaareen ei synny vekkejä. Käytä apuna teräväkärkisiä
pinsettejä kankaan ohjaamiseen.
Ulomman kaaren yhdistäminen sakarakaareen

Ompele ulomman kaaren puolikkaat yhteen. Sauma
tulee kaaren keskikohtaan. Taita sakarakaari kahtia ja
merkitse taas keskikohta pienen pienellä lovella.
Kohdista ulkokaaren ja sakarakaaren keskikohdat
keskenään ka kiinnitä ne oikeat puolet vastakkain
nuppineulalla keskikohdasta. Kiinnitä kaarien päät
nuppineuloilla. Kiinnitä kaarien sivut poikittaisella

nuppineulalla, jotta sivut varmasti pysyvät suorassa
ompelun aikana. Tarvitset siis vain 5 nuppineulaa.
Aseta työ koneeseen niin, että väljempi kaari eli
ulompi reunakaari on pää11ä. Ompele hitaasti kaaret
yhteen päästä päähän U4 tuuman saumalla. Voit taas
välillä nostaa ompelujalkaa ja työntää kangasta jalan
taakse vekkien välttämiseksi.

Pahinta, mitä voi sattua
on se, että blokki menee plörinäksi. Muutaman blokin
jälkeen homma käy rutiinilla. Peiko pois, ei tässä voi

tulla henkilövahinkoja.
Aikaa menee

Iloisen peiton blokin ompelin noin puolessa tunnissa.
8-sakaraisessa menee puoli tuntia pelkän sakarakaaren ompeluun. No, tämähän on ajanviete eikä tuotta-

vuuskilpailu.
Tikkaaminen

Tikkaa ns. ojaan kaikki sakarat ja kaaret. Ulkokaariin
sopii hyvin vapaa höyhenkuvion.
Aiheesta muualla

Käyttämäni ilmaiset mallit löytyvät osoitteesta http:ll
www.Ienzula. de/en/patternff ree-pattern/new-yorkbeauty.html
Blogissani http://kvilttaaja.blogspot.com löytyy avainsanalla NYB kokemuksiani tällä tekniikalla ompelemisesta
The Quilt Shown jaksot
1211 Ann Peterson

707ludy Mathieson
911 ]acqueline de ]onge

ovat maksullisia. Maksamalla kuluvan kauden saat
katsoa myös kaikki vanhojen kausien jaksot.
Valori Wellsin kirja "Radiant New York Beauties" on
puutteellinen: sen mukana ei ole suurentavaa kopiokonetta, joka tarvitaarL että voi hyödyntää ensimmäistäkään mallia. Ei kannata ostaa ko. kirjaa.

Kokoaminen

Neliön muotoisessa Iloisessa peitossa on 36 blokkia.
Aseta blokit alustalle ja järjestä niiry että keskelle tulee ympyrä ja sen reunoille osittaisia ympyröitä jotka
ikään kuin menevät keskiympyrän Yksinkertaisimpaan peittoon tarvitset vain neljä blokkia.

Värisommitteluun löytyy Googlen kuvahaun avulla
sadoittain ideoita. Avainterminä "New York beauty

quilt"

Kangasta kuluu

Pientä silppua syntyy todella paljon a) sakarien saumanvarojen ja sakarakaaren reunojen siistimisestä b)
kaaripalojen leikkaamisesta.
Paperia irrottaessa lähti ohut ja liukas ompelulanka
mukana. Ei voi koriata, ioten roskiin meni.
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