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Matka maailman ympäri tilkkutyön ideana on laittaa
pienet palat kiertämään tilkkutyön keskikohdan ympäri. Tässä pikamatkassa tingitään perinteestä sen
verran, että kerrokset muodostuvat toisistaan poikkeavista blokeista.

Näitä pikamatkoja ilmestyi useisiin blogeihin viime
syksynä. Pakko oli kokeilla itsekin. Tämän ohjeen mitat sopivat hyvin ns. fat quarterin kokoisista kangaspaloista tehtäväksi. Tekniikka on itse asiassa bargello
ja juontaa juurensa tilkkutöiden leikkausvälineiden
markkinoille tuloon.
Tämä työ sopii vasta-alkajille. Tuumamittojen käyttö
helpottaa leikkaamista.

Näil1ä mitoilla blokista tulee 15 tuumaa kanttiinsa ia 4
x 6 blokkia sisältävästä päällisestä 157 cm x 235 cm.

Leikkaaminen ja ompelu
1) Leikkaa silitetyistä kankaista mittojen mukaisia
kaitaleita pyöröleikkuria, viivainta ja leikkuumattoa
käyttäen.
2) Älä tasoita kaitaleita ennen ompelua aivan tarkkaan

mittaan
3)

Ompele ompelukoneella

6

kaitaletta vierekkäinniin,

että aloitusreunasta tulee mahdollisimman suora
4) Silitä työ niin, että saumanvarat kääntyvät vastak-

kain
5) Ompele ensimmäinen ja viimeinen kaitale yhteery

jol-

loin syntyy putki (sylinteri) ja nurja puoli on ulospäin.
6) Leikkaa viivoittimen ja pyöröleikkurin avulla työn
alkupää suoraksi.

Kankaat

Yhtä blokkia varten tarvitaan kuusi erilaista kangaskaitaletta. joukossa on hyvä olla sekä vaaleita että
keskitummia. Aivan tummat jätin omasta työstäni
kokonaan pois. Kankaina voi käyttää 9O-luvun pikkukukallisia kankaitakin, mutta niitä tasapainottamaan
on hyvä käyttää moderneja kankaita. Tarkoituksena
on, että vierekkäiset kankaat eivät liu u toisiinsa vaan
palat erottuvat selkeästi lopputuloksessa.
Mitat
3 tuumaa leveitä kaitaleita vähintään 19 tuuman palat

kaitaletta kuhunkin blokkiin)
Saumanvarat 7n tuuman levYiset
(6

7) Leikkaa putkesta 3 tuumaa leveitä kaitaleita poikittain ompeleeseen nähden
8) Avaa syntyneistä rinkuloista yksi saumanpätkä
kustakin niin, että avaat aina yhden pykälän verran
alemman sauman. Aseta nämä uudet kaitaleet vierekkäin ja seuraa että syntyy kuvan mukainen yhtenäinen vinokuvio.

ruudulliset kaitaleet yhteen blokiksi
blokki kaapin uumeniin unohtuneista kankaista. Tee joka toinen blokki
niin, että siinä juoksee tummahko kangas keskellä ja
joka toinen niin että tummahko kangas on pykälää
alempana. Silloin kaksi tummaapalaaei osu yhdistettäessä vierekkäin.
11) Silitä ja asettele blokit niin, että vinoraidat kulkevat
siistimmin kuin esimerkkityössäni.
9) Ompele

10) Pidä hauskaa ja tee seuraava

12) Ompele yhteen.
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