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SAUMA TAKANA

SAUMA SUKAN YMPÄRI

POHJA TAIPUU JALAN PÄÄLLE

KANGAS
Käytä kahteen suuntaan hyvin joustavaa trikoota, joka sisältää elastaania. Kankaan jousto vaiku�aa suures�
sukan kokoon. Suurempi jousto kanna�aa ase�aa kuitenkin poikkisuuntaan, jolloin sukka on helppo
pukea ja se tuntuu mukavalta jalassa.

Menekki: päällinen 45x30cm, pohja 25x26cm

OMPELUOHJE
1. Leikkaa palat tai�eelta. Merkkaa kohdistusmerkit hyvin pienillä aukileikkauksilla.
2. Huoli�ele varren yläreuna Foella (taitekuminauha) tai tee käänne ja �kkaa paikalleen esim. peite�killä.
3. Ompele päällisen KT-sauma saumurilla (tai ompelukoneen jousto-ompeleella).
4. Aseta pohjan ja päällisen oikeat puolet vastakkain ja kohdista merkityt kohdat neulaamalla.
Pohja jää löysemmäksi kuin päällinen.
5. Saumuroi osat yhteen päällisen puolelta. Venytä päällistä ommellessa. Pohja muodostaa
”kupin” jalan ympärille ja tekee sukasta istuvan.

KAAVA
Kaava on naisten kokoa 39-41, mu�a kaavaa voit helpos�
suurentaa tai pienentää merkityistä keskiviivoista.

Kaavan osat: pohja ja päällinen/varsi

Kaava sisältää saumanvarat 6mm paitsi sukan suussa,
johon voit lisätä haluamasi käänteen,
riippuen huoli�elutekniikasta.

MALLIN YKSITYISKOHDAT
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SAUMANVARA

KOHDISTUSMERKKI

Copyright © Annele Salonen Tmi / make Bra
Tämä kaava on vain henkilökohtaiseen käy�öösi. Kaupallinen käy�ö kielle�y.
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#makebraSocks
#makebraMake
#makebraofficial
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