Erilaiset lentävät hanhet

jakuoat Milja Samila
Nämä lentävät hanhet ommellaan tasakylkisistä suorakulmaisista kolmioista. Ideana on se, että
hanhen puoliskoissa värit menevät päinvastoin. Suunta erottuu hyvin, vaikka keskellä oleva hanhi ei ole
yhtenäisen värinen.
Teksti

Leikkuu

Leikkaa viivottimella ja pyöröleikkurilla 7 cm leveää
kaitaletta ja siitä edelleen 7 cm leveitä paloja. Leikkaa
palat kulmasta kulmaan halki kolmioiksi. Voit käyttää
tähän tekniikkaan pieniäkin jämätilkkuja, kunhan tilkusta saa 7 crr. x 7 cm kokoisen neliön. Näin pienillä
paloilla yöskennellessä tulee kankaan olla tiheään kudottua, jotta se ei rispaannu reunoista.

Silitä sauma tummemman kankaan puolelle kaikissa
paloissa tai silitä sauma auki. Leikkaa
nurkista korvat pois.

Vaihe 2

Ompele yhteen kaksi kolmioista koottua neliötä niiry
että hanhi osoittaa sinusta poispäin ja
keskellä on vierekkäin tumma ja vaalea kolmio.
Silitä keskisauma auki. Seuraavassa vaiheessa on vaikeaa hallita että saumat kääntyisivät vuoropuolille.
Asettele hanhet pöydälle ompelua varten niin. Ompe-

le yhteen oikeat puolet vastakkain kaksi hanhea yhdistäen ensin allekkain olevat palat.

Ompeleminen
Vaihe yksi

Ompele yhteen oikeat puolet vastakkain kaksi kolmiota niin, että toinen on joko selvästi tummempi tai
erivärinen.

Ompele sarjassa paljon kolmioyhdistelmiä. Työnnä
aina seuraava yhdistelmä mahdollisimman lähelle
edellistä jotta alasyöttäjä kuljettaa sitä siististi. Käytä
aina samaa saumanleveyttä. ]os sinulla on tilkkutyön
ompelujalka, jossa on oikealla sivulla ohjairy siitä on
ehdottomasti apua.
Silitä saumat joko avaten tai yhteen suuntaan. Seuraavan rivistön kohdalla silitä saumat päinvastaiseen
suuntaan.

f

Pienistä kolmioista tehden tulee hanhista vähän epätarkkoja. Mittavirheet ovat prosentteina
merkittäviä. Saumojen avaaminen helpottaa yhteen-

sovittamista. Niitä avatessa kannattaa varoa venyttämistä.

I
|os haluat käyttää nuppineuloja, kiinnitä sellainen
keskelle palaa, niin että se ei mene jalan alle. Näin
pieni pala kääntyy miten sattuu, jos nuppineulan yli
ommellaan.
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Lentävät hanhet
kaitaleista

neulalla niin, että neula pitää palat yhdessä,
mutta ei osu ompeluviivalle.
Ompele ompeluviivaa pitkin. Leikkaa ulkokulma pois
jättäen saumanvara. Käännä taustapala auki ja silitä
sauma oikealta puolelta.
.--s*'

jakuoat Milja Samila
Tämän ohjeen lentävien hanhien mittoina olen käyttänyt samoja tuumamittoja kuin kolmiuloitteisissa
Teksti

hanhissa.
Perusidea hanhipaloihin on se, että leveä hanhipala

on saumanvarojen verran kapeampi kuin tausta- eli
taivaspalat yhteensä. Kun taivaspalat ovat 3 tuuman
neliöitä, niin hanhipalan korkeus on sama 3 tuumaa,
mutta leveys onkin 2 x V+ tuuman saumanvaroja eli
Vz tuumaa kapeampi. Sama saumanvarojen verran
kaventaminen pätee vaikka tekisi 6 tuuman paloista.
Silloin hanhipalan leveys olisi 2 x 6 tuumaa miinus 2
x 1/n tttumaa eli 11.1/z tuumaa.
]os ompelet millimetrimitoilla niin saumanvaravähennys on 2 kertaa käyttämäsi saumanvaran leveys.
Tässä mallissa syntyy pieniä hukkapalakolmioita,
mutta puhtaana kaitaletekniikkana tämä taas on
selkeäpiirteinen tapa.

Leikkaaminen

I
I
I
I

I

Aseta toinen taustapala nurja puoli päällepäin vastakkaiseen päähän niiry että ompeluviivat kohtaavat kes-

kellä. Ompele taas ompeluviivaa pitkin. Kun aloitat
ompelun palan keskeltä et joudu
ompelemaan edellisen sauman yli ylämäkeen. Saumaa vasten ommellessa palat voivat liikkua pois paikoiltaan.

Leikkaa kahdesta erilaisesta kankaasta 3 tuumaa leveää kaitaletta koko kankaan leveydeltä.
Hanhikankaasta leikkaa 5 1/z tuumaa pitkiä pätkiä
Tausta- eli taivaskankaasta leikkaa 3 tuumaa pitkiä
pätkiä.

Leikkaa ylimääräinen kangas saumanvaran ulkopuolelta. Käännä taivaspala auki ja näet edessäsi "lentävä
hanhi"-blokin. Silitä sauma.
Kuvassa kaksi valmista hanhiblokkia edestä ja takaa.

Ompeleminen

t hanhipala ja 2 taivaspalaa. Piirrä taivaspaloihin
viivottimella halkaisija kulmasta kulmaan. Tämä on
ompeluviiva. Piirtämiseen voit käyttää lyijykynää,
koska se ei leviä pesussa.
Aseta hanhipala pöydälle oikea puoli päälIepäin. Aseta sen pääIle ensimmäinen taivaspala, niin että
kulmat osuvat päädyssä kohdalleen. Kiinnitä nuppiOta
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Kol m i u lotteiset

lentävät

hanhet

vusta.

Ompele kaikki palasi sarjassa katkaisematta lankoja
palojen välillä.

*,"
Teksti

jakuaat Milja Samila

Lentävien hanhien tekeminen kolmiulotteisina on
nopeaa, koska yhteen blokkiin tulee vain yksi auma
ja hanhet voidaan ommella sarjassa. Jotkut kutsuvat
näitä myös yhden sauman hanhiksi.
Olen tässä ohjeessa käyttänyt tuumamittoja, koska
ompelen 1/+ tuurrran saumalla. Kun idea on selvillä,
voit säätää mittoja mielesi mukaan.

Leikkaaminen

Tarvitset kahta erilaista kangasta.
Taustaa eli taivasta varten kuhunkin blokkiin tulee 2
kpl 3" x 3" kokoisia paloja.
Hanhea varten blokkiin tulee 1 kpl 3" x 5,5 " pala eli
taitettuna tämä pala on saumanvaran verran kapeampi kuin taustapalat.
leiJos teet sarjan samanlaisia hanhia niin kannattaa
ja
annetsiitä
kata kankaista ensin 3" leveitä kaitaleita
tujen mittojen mukaisia Pätkiä'

Silitys

Katkaise langat Paloien välistä.
Silitä oikealta puolelta niin, että sauma aukeaa.
Käännä keskeila oleva hanhi toiselle puolelle ja silitä
sauma uudelleen.
Työnnä sormi hanhen sisään ia avaa se. Avattuna se

muodostaa kolmion. Silitä niin, että hanhesta tulee
tarkalleen kolmion muotoinen.

Yhdistäminen
Ompele hanhet yhteen haluamallasi tavalla'

Asettelu

Aseta taustapala pöydälle oikea puoli ylöspäin Taita
hanhipala kahtia oikea puoli päällepäin ja aseta se
taustapalan päälle niiry että taite on sinua kohden ja
leikatut reunat menevät taustapalan mukaan. Aseta
toinen taustapala nurja puoli päällepäin pinon päällimmäiseksi niin, että leikatut reunat ovat kohdakkain. Taitettuna keskimmäinen pala on saumanvaran
verran lyhyempi kuin ylin ja alin pala.
Apua netistä
Ompelu
Aseta pala ompelukoneeseen niin, että keskipalan taite on iinuun päin. Ompele palat yhteen oikeasta si-
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Voit etsiä videoita aiheesta
wwwyoutube.com ja hakukenttään 'bne seam flying
geese" tai"3d flying geese"'
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Neljä lentävää hanhea

kerralla

Asettelu 2

Leikkaa piirrettyä viivaa pitkin.
Käännä pienet kolmiot auki ja silitä saumat.
Nyt sinulla on kaksi sydämenmuotoista palaa.

ä
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Teksti jakuaat Milja Samilq
Lentävät hanhet ovat yksinkertainen tilkkublokki.
Usein tämä kuvio on osana esimerkiksi tähtikuviota.
Lentävät hanhet sopivat hyvin tilkkutyön reunakaitaleen koristeeksi, pussukoihin ja kasseihin.
Tässä tekniikassa syntyy aina nel;'ä identtistä hanhiblokkia kerrallaan ja hanhet ovat tarkkoja kun
inoon ompelu tapahtuu ennen leikkaamista. Tässä
mitat ovat senttimetreinä.
Parhaan hyödyn saat tästä tekniikasta leikkaamalla
valmiiksi useita settejä ja ompelemaan ne sarjassa eli
sama työvaihe kaikkiin setteihin peräkkäin.

Aseta näin syntyneisiin paloihin kulmaan neliöpalat

ja piirrä viiva palan kulmasta kulmaan kohti
Leikkaaminen
Tarvitset kahta kangasta
Yksi 12 cm x 12 cm kokoinen neliQ josta muodostuu
hanhikolmio blokin keskelle (mallissa vihreä).
Neljä samanlaistaT crnxT cm kokoista neliötåi, joista
muodostuu tausta eli taivas hanhille (mallissa pilkul-

äsken

ommellun palan keskellä olevaa syvennystä.

linen roosa kangas)

Asettelu

1

Aseta kaksi pientä neliötä ison neliön vastakkaisiin
kulmiin. Kankaiden oikeat puolet vastakkain.
Piirrä viivoittimella poikittainen viiva pienen neliön
ulkokulmasta vastakkaisen pienen neliön
ulkokulmaan.

Ompelu 1
Aseta työ koneeseen niiry että ompelujalan sivu osuu
viivalle ja ompele suoraa ommelta palojen yli.
Aseta työ nyt niin, että viiva osuu ompelujalan toiselle
puolelle ja ompele suoraa ommelta koko työn yli
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Ompelu 2
Ompele taas viivan molemmin puolin suoraa ommelta.
Leikkaa ompeleiden välistä viivaa piitkin palat erilleen.
Käännä kolmio ja silitä saumat.
Sinulla on nyt neljä identtistä hanhiblokkia.
Vain pienet nipukat leikataan pois. Malli on siis taloudellinen kankaan suhteen.
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