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Olet varmasti hipelöinyt ihania ki-
mallekankaita, laskeutuvia silkkejä 
tai muita ihanuuksia. Olet ehkä ko-
keillutkin niiden ompelua tilkku-
töiksi, mutta pettynyt, kun saumat 
venyvät, reunat liukuvat karkuun 
paininjalan alta tai pinnasta tulee 
muhkurainen. 

Tässä vinkkejä, miten saat ku-
rittomat, mutta niin ihanat tilkut 
ommeltua niin, että jälki ilahdut-
taa jatkamaan. Suorastaan hul-
laannut mitä ihmeellisimpiin ma-
teriaaleihin.

 
MATERIAALIT

• Tarkista, että materiaalit kes-
tävät silityksen samalla lämpö-
tilalla (tarvittaessa voit käyttää 
silitysraudan alla kaava- tai 
leivinpaperia). Tarkista myös, 
ettei kankaista lähde väri.

• Läpinäkyvyys, esimerkiksi pitsit 
tai organza: haluatko että sau-
manvarat näkyvät, jos et halua,  
laita alle esimerkiksi samanvä-
ristä vuori- tms. kangasta.

• Parhaimman tuloksen saat, 
kun leikkaat kaitaleet vapaal-
la kädellä, langansuunnasta ei 
tarvitse välittää.

• Langan väri saa olla mielellään 
neutraali, ettei tarvitse vaihtaa 
joka kerta lankaa.

APUKANGAS
• Apukankaana voit käyttää 

vanhoja lakanoita, niitä hiu-
tuneita kohtia, joita ei muuten 
enää voi käyttää, mitä peh-
meämpi, sen parempi lopputu-
loksen kannalta, ei tule kovia 
tai jäykkiä blokkeja.

• Revi haluamasi kokoisia blokin 
pohjia, muista saumanvarat ja 
voit jättää myös tasoitusvaran.

• Silitä revityt blokin pohjat, sil-
lä revittäessä reunat venyvät.

DIAGONAALI
• Laita nurkkaan kolmion muo-

toinen pala ja sen päälle kaita-
le, neulaa halutessasi ja ompele 
suoralla ompeleella (piston pi-
tuus 2 mm).

• Silitä oikealta puolelta kaitale 
poispäin kolmiosta.

• Leikkaa ja neulaa seuraava 
kaitale, ompele ja silitä.

• Viimeinen pala on myös kolmio.
• Silitä ja tasaa reunat leikkurilla 

(ei tarvitse huolitella tasoitta-
misen jälkeen).
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HIRSIMÖKKI

• Leikkaa haluamasi kokoinen 
keskusneliö / kolmio (niiden ei 
tarvitse olla täsmällisiä, vaan 
vapaalla kädellä leikattuja) ja 
aseta se piirtein keskelle apu-
kangasta, 

• ompele ensimmäinen kaitale 
keskusneliön / kolmion yhdel-
le sivulle, silitä kaitale keskus-
tasta poispäin.

• Jatka kaitaleiden ompelua ku-
ten hirsimökissä ommellaan, 
neulaa tarvittaessa, ja silitä 
koka kierroksella, kunnes apu-
kangas peittyy.

• Tasaa blokin reunat leikkuril-
la, kuvassa oleva sinivihreä on 
muuten valmis, mutta reunoja 
ei ole vielä tasattu.

Apukankaan koko on 17 x 17 cm.

Apukankaan koko on 17 x 17 cm.

YLEISTÄ:

Ompele, silitä ja tasoita blokit sar-
jana. Kuten huomaat, ommelvii-
vojen ei tarvitse mennä suoraan, 
valuva tai joustava kangas saakin 
”elää” ommeltaessa.

Nyt voit työstää blokkeja edelleen 
esimerkiksi leikkaa-pinoa-leikkaa 
työtavalla, kaksi n. 7 cm blokkia 
voi leikata vaakasuoraan päällek-
käin kahteen osaan ja vaihtaa puo-
liskojen paikkaa tms.

Jos jatkotyöstät, apukankaiden 
koossa kannattaa huomioida, että 
aina tarvitaan 1,5–2,0 cm sauman-
varoja lisää, itse olen tykännyt, että 
tällöin 20 cm x 20 cm on mukava 
koko.

Apukankaan koko on 12 x 12 cm. Apukankaan koko on 16 x 16 cm.

Valmiiksi ommeltu, silitetty ja 
tasoitettu blokki.

PYSTY- TAI VAAKASUORA 
KAITALEBLOKKI

Pysty- tai vaakasuora kaitaleblok-
ki ommellaan samoin kuin edellä, 
kuvassa oleva blokki on jo tasattu.

TEEMA: Juhlavaa!

Yksityiskohta teoksestani 
Äidin syysasterit – 2002.

Vuokko Isaksson: 
Poikkiteloin – 2006.


