
Työohje: Sydänpussukka

Työjärjestys:

1. Leikkaa banderollista 146 cm x 18 cm suikale.
2. Taita suikale kaksinkerroin ja leikkaa suikaleen taitetusta päästä 2cm levyinen suikale.
(siis 4 cm x 18 cm jos leikkaat kangasta yksinkerroin) Toisen pään valmiiksi
huolitellut reunat jäävät toiseen päähän, valmiina pussukan suuhun.
3. Taita iso kangassuikale pitkittäissuunnassa kahtia ja piirrä leikattuun päähän pyöreä 
reuna. Voit käyttää maalarinteippirullaa apuna. Leikkaa viivan mukaisesti. Avatusta 
kankaasta syntyy sydämen yläreuna.
4. Aseta kappaleet oikea puoli vastakkain, varmista myös että toisen
pään reunat ovat tasaisesti kohdakkain. Ompele sydämen kaaret sekä jatka 
ompelua noin 30 cm molempia pitkiä reunoja myöten.
5. Käännä kappale oikein päin. Suorista ja silitä sydämen kaaret huolellisesti 
(silitysraudan lämpötila= 1 piste)
6. Tarkista että pussukan suun reunat on kohdakkain. Taita kappale puoliksi ja mittaa
sydämen kaarien keskeltä 11 cm. Ompele 11 cm kohdasta kappaleet yhteen.
7. Pussukan takapuoli on 20 cm, mittaa se ja aloita taittelu videon ohjeen mukaisesti.
Jätä pussukan yläreunaan noin 3,5 cm ennen toista taskua. Taittele sydän paikoilleen.
8. Reunoihin ommellaan pussisaumat. Aloita saumojen ompelu kankaan oikealta puolelta.
Älä ompele sydäntä kiinni vielä tässä kohtaa saumaan kiinni.
9. Valmista alussa leikatusta 4 cm x 18 cm suikaleesta pussukkaan reksukka. Taittele ohjeen
mukaisesti niin, että huolittelemattomat reunat jäävät nauhan sisään ja ompele.
10. Käännä pussukka nurinpäin ja asettele reksukka reunaan (reksukkaa ei ommella vielä 
kiinni tässä kohtaa, mutta reksukan on mahduttava sauman sisään. Asettele myös label taitettuna
paikoilleen ja ompele se tämän sauman sisään. Ole huolellinen että huolittelemattomat reunat jäävän 
pussisauman sisään. Voit tarvittaessa siistiä reunoja saksilla ennen tämän sauman ompelemista. 
11. Ompele reksukka pussukan päältä kiinni pussukkaan.
12. Lopuksi silitä pussukka niin, että sydämen reunat ovat siistit. Pussukka on valmis. Pussukan koko
on korkeus 21 cm (ilman reksukkaa) ja leveys 13 cm.

Tarvikkeet:
- banderolli
- ompelukone
- mittanauha
- sakset
- klemmareita (tai nuppineuloja)
- silitysrauta 
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