Mollan ompeluohjeet
• Leikkaa mollan osat ääriviivojen sisäreunaa pitkin.
• Asettele kankaan ulommaiset raajat oikeat puolet (opt) vastakkain ja sisimmäiset opt
vastakkain. Katso valoa vasten kun neulaat raajaa, niin saat ääriviivat asettumaan
kohdakkain.
• Ompele raajat. Mikäli et halua ääriviivoja näkyviin, tarkista, että ommel kulkee ääriviivan
sisäpuolella molemmilla puolilla. Tee pienet aukileikkaukset kaareviin kohtiin, älä leikkaa
liian läheltä ommelta. Käännä raajat, käytä apuna tylppää pitkää työkalua esimerkiksi
talttapääruuvimeisseliä. Tämä työvaihe vaatii hieman hermoja!
• Aloita täyttäminen vanulla. Täytä jalat ensin jalkaterästä polveen saakka, molemmat
samalle korkeudelle. Ompele polvitaive niin, että jalan jo ommeltu sauma tulee keskelle
jalkaa. Täytä jalka loppuun ja ompele yläosa kiinni.
• Täytä kädet sormista kyynärtaipeeseen asti. Käsissä jo ommeltu sauma jää sivuihin.
Ompele kyynärtaive samalle korkeudelle molemmissa käsissä. Täytä loppuun ja ompele
yläosa kiinni.
• Ompele letit opt vastakkain. Tarkista ennen työn kääntämistä, että ommel kulkee letin
painetussa osassa, näin ei jää valkoista näkyviin. Leikkaa kaareviin kohtiin pienet
aukileikkaukset. Käännä työ. Täytä vanulla. Tikkaa letti pitkittäissuunnassa nauhaan
saakka. Tikkaus tulee letin keskelle.
• Neulaa vartalo opt vastakkain. Ompele vartalo aloittaen hartioista ja päästä. Jätä lettien
kohdalle pienet aukot, koska letit ommellaan lopuksi käsin kiinni päähän. Katso taas, että
ommel kulkee pään painetussa osassa, ettei hiuksiin jää valkoista kohtaa.
• Mikäli ompelet kädet lopuksi käsin kiinni, voit tässä vaiheessa ommella vartalon
sivureunat jättäen käsien kohtiin myös aukot. Tai, jos ompelet kädet ompelukoneella
kiinni vartaloon, tee se ennen kuin ompelet vartalon sivureunat. Asettele kädet nuken
sisään opt vastakkain hartian yläosaan. Neulaa tai harsi ja ompele hartian yläosasta
vartalon alaosaan saakka.
• Leikkaa nuken vartaloon ja päähän pieniä aukileikkauksia kaareviin kohtiin sekä kaulan
alaosaan. Näin työ asettuu kääntämisen jälkeen paremmin. Varo kuitenkin leikkaamasta
liian läheltä ommelta. Käännä työ.
• Nyt voit ommella letit käsin kiinni päähän piilopistoilla ja kädet, jos jätit ne vielä
ompelematta.
• Aloita täyttäminen päästä. Käytä apunasi pitkää tylppää työkalua. Täytä kaula
mahdollisimman tiiviiksi, että se pysyy kunnolla pystyssä. Täytä vartalo puoleen väliin.
• Neulaa tai harsi jalat kiinni vartalon takaosaan. Katso, että jalkaterät tulevat oikein päin.
Ompele. Täytä vartalo loppuun. Käännä vartalon etuosan kangas sentin verran sisään,
neulaa tai harsi ja päälitikkaa lopuksi koneella aivan reunasta.
• Mekko: leikkaa ääriviivojen sisäpuolelta. Leikkaa aukileikkauksia mekon pääaukon
kohdalle sekä vyötärön kohtaan. Huolittele saumurilla tai siksakilla. Voit hieman venyttää
aukileikattuja kohtia huolittelun aikana, näin pääntien kääntäminen helpottuu.
• Asettele mekko opt vastakkain ja ompele ensin hartialinja ja sen jälkeen sivusaumat. Jätä
käsiaukot. Käännä käsiaukot ja pääntie noin 1 cm verran nurjalle ja tikkaa päältä. Ompele
helmakäänne. Silitä mekko ja nyt voit pukea sen mollan ylle.
Mukavia mollan ompeluhetkiä!

