Kangaskassi

Malli: Kati Salminen/ Langankierto © (mallin kaupallinen hyödyntäminen on kielletty)
Koko valmiina n. 34 cm x 35 cm.

Leikkaa kappaleet:
kappaleet 2, 4, 5 ja 6 samasta kankaasta
kappaleet 1, 3, 7 ja 8 samasta kankaasta
36 cm x 6 cm

42 cm x 8 cm

36 cm x 20 cm

36 cm x 22 cm

Kappaleissa on 1 cm:n saumavarat.
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Leikkaa lisäksi tukikankaasta:
-

kappaleisiin 1 ja 3 (mikäli kierrätyskangas on käytössä kulunutta) 36 cm x 20 cm –kokoiset palat
kassin kahvoihin eli kappaleisiin 7 ja 8 40 cm x 6 cm –kokoiset palat (reunoille jää saumanvarat)
kappaleiden 2 ja 4 alareunaan 5 cm x 36 cm –kokoiset palat.

Ohjeessa käytetyt lyhenteet:
op = oikea puoli
np = nurja puoli
sv = saumavara

Työvaiheet:
1) Silitä tukikangas kappaleiden 1, 3, 7 ja 8 nurjalle puolelle liimapuoli kankaaseen päin. Aseta 6 cm
x 40 cm -kokoiset liimakankaat kappaleiden 7 ja 8 keskelle pituussuunnassa. Reunoille jää 1 cm:n
saumavarat. Aseta 5 cm x 36 cm –kokoiset liimakankaat kappaleiden 2 ja 4 pitkälle reunalle.
Näistä reunoista tulee kassin alareuna, jota tukikangas vahvistaa.
2) Yhdistä kappaleet 1 ja 2 ns. ranskalaisella saumalla. Aseta kappaleet nurjat puolet vastakkain ja
ompele suoralla tikillä n. 0,5 cm:n etäisyydeltä reunasta. Käännä kappaleet oikeat puolet
vastakkain. Ompele tikkaus n. 1 cm:n etäisyydelle reunasta niin että äsken ommellun sauman
saumavara jää piiloon ”pussiin” (ks. kuva 1). Silitä sauma auki niin, että pussitettu saumavara jää
kappaleen 2 puolelle. Tee tikkaus saumavaran päälle (ks. kuva 2). Yhdistä kappaleet 3 ja 4
vastaavalla tavalla.

Kuva 1.

Kuva 2.

3) Aseta kappaleista 1 ja 2 sekä 3 ja 4 muodostuneet isommat kappaleet oikeat puolet vastakkain ja
ompele kassiksi. Ompele kassin pohjaan t-saumat. Litistä nurkka kaksinkerroin ja ompele n. 4
cm:n pituinen tikkaus (ks. kuva 3).
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Kuva 3.

4) Taita ja silitä kappaleiden 7 ja 8 saumavarat nurjalle. Käytä apuna nuppineuloja. Taita vielä
kappaleet pitkittäin kaksinkerroin ja silitä. Ompele suora tikki mahdollisimman läheltä reunaa.
5) Ompele kappaleet 5 ja 6 lyhyistä päistä yhteen renkaaksi. Taita toiselta reunalta saumavara
nurjalle. Silitä taitos. Ks. kuva 4.

Kuva 4.

6) Aseta rengaskaitaleen taittamatta oleva saumavara kassin yläreunaan nurjalle puolelle. Huom.
tässä vaiheessa kassin nurja puoli ja reunakaitaleen oikea puoli ovat vastakkain. Huolehdi, että
sivusaumat asettuvat kohdilleen. Pujota kappaleiden 7 ja 8 eli kassin kahvojen päät sauman
väliin. Kahvojen etäisyys toisistaan n. 8 cm. Tarkista, että kassin kahva on suorassa kulmassa
reunaan nähden. Ompele sauma. Ks. kuva 5.
8 cm

Kuva 5.

Käännä kaitale kassin oikealla puolelle. Tikkaa kiinni kaitaleen taitettu alareuna. Ompele tikkaus
mahdollisimman lähelle kaitaleen reunaa. Ompele vielä koristetikkaus kassin yläreunaan. Ks.
kuva 6.
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Kuva 6.
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