
Näin ompelet kaksi pupupyyhettä 
 

Tarvikkeet: 

• 80cm vohvelikangasta 

 

Kaavaluettelo: 

• Pyyhe noin 75cm X 65cm 2kpl 

• Korvat   8kpl 

• Ripustuslenkki 28cm X 8cm 2kpl 

 

Leikkaaminen: 

• Leikkaa kappaleita kaavaluettelon mukainen määrä. Jos käytät vohvelikangasta, suosittelen 

leikkaamaan ruutuja pitkin. 

 

Ompeluohjeita: 

• Huolittele kappaleiden reunat siksakilla tai saumurilla. 

• Ompele taitteet ja kiinnitä korvat ompelukoneen suoralla ompeleella. 

 

Työohje: 

• Ripustuslenkki sekä korvat kiinnitetään pyyhkeet toiselle pitkälle sivulle. Merkitse sivun keskikohta 

nuppineulalla tai harsimalla. 

• Ompele aina kaksi korvakappaletta reunoista yhteen mahdollisimman reunasta, jätä alareuna auki. 

Käännä korva oikein päin. Tee näin kaikille korvakappaleille. 

• Taita korva pituussuunnassa kaksinkerroin ja ompele suoralla ompeleella kaavan katkoviivan 

mukaisesti. 

• Taita ripustuslenkin pitkien sivujen reunat kohti keskustaa. Taita tämän jälkeen vielä käänteet 

piiloon taittamalla ripustuslenkki kerran keskeltä. Ompele taitteet kiinni läheltä reunaa. 

• Taita pyyhkeiden kaikki reunat kahdesti samaan suuntaan.  

• Kiinnitä ripustuslenkin molemmat päät laittamasi merkin molemmin puolin toisen taitteen alle, 

siten, että lenkki osoittaa alaspäin.  

• Ompele taitteet kiinni. Katso, että lenkki jää ompeleen alle. 

• Käännä lenkki osoittamaan ylöspäin ja tikkaa se kiinni madollisimman läheltä pyyhkeen reunaa. 

• Aseta korvapari pyyhkeen oikealle puolelle, lenkin ja juuri taitteen alapuolelle kärki alapäin, korvien 

oikeapuoli pyyhettä vasten. Tikkaa korvat juuresta kiinni lähelle pyyhkeen taitetta. Käännä korvien 

kärki osoittamaan ylöspäin. Tikkaa korvat kiinni muutamalla pistolla ripustuslenkkiin, jotta ne 

pysyvät pystyssä. 

• Tee näin molemmille pyyhkeille. 



 

Korvien ompelu 

1. Ompele kaksi korvakappaletta yhteen. Jätä alareuna auki ja käännä työ oikein päin. 

2. Taita korva pituussunnassa kaksinkerroin ja tikkaa kuvan osoittamasta kohdasta. 

3. Korvan oikealle puolelle jää kuvanmukainen viiva ja nurjalle puolelle jää taite. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ompele taitteet kiinni. Huomioi, että ripustuslenkki jää toisen taitteen alle. Käännä ripustuslenkki ylöspäin ja tikkaa 

läheltä pyyhkeen reunaa lenkki kiinni pyyhkeeseen. 

2. Kiinnitä korvat sille puolelle, jossa ei ole taitetta. Aseta korvat kuvan 2 mukaisesti ja tikkaa ne kiinni alareunasta. 

3. Käännä korvat osoittamaan ylöspäin ja tikkaa ne varovasti kiinni ripustuslenkkiin muutamalla pistolla. 

 

 


