Kuvassa kangasnuttu on noin 2kk ikäisen vauvan päällä. Nutun on valmistanut Pirkko Tuppurainen.

Nuttu

Koko: 68/70 cm

Tarvikkeet:
Pehmeää flanellia noin 45cm x 65cm pala.
Pakkakankaasta (lev. 150cm) tehdessä noin 0,65m saa leikattua kolme nuttua vierekkäin.
Kaavat:



Tarkista kaavaa tulostettaessa, että mittakaava on säilynyt oikeana (kaavaan on merkitty
1cm, josta kaavan koon voi tarkistaa
Lisää hihan pituuteen merkityt 3cm ja nutun pituuteen 5cm (kuva 1). Kaavat sisältävät 1cm
saumavarat (pääntie, hihansuut, helma ja sivusaumat).

Leikkaaminen:




Taita kangas nelinkerroin ja aseta kaava kankaalle niin, että kaavaan merkityt taitereunat
ovat kankaan taitteilla (kuva 2).
Kaavan voi myös kopioida kokonaiseksi, jolloin kangasta ei tarvitse taittaa (kuva 3).
Leikkaa pääntieltä halkio kaavassa olevaan merkkiin asti. Halkion syvyys on noin 9cm
(kuva 3).
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Ompeleminen:
Tee tarvittaessa välisilityksiä.
1.
2.
3.

4.
5.

Ompele halkion molemmat reunat kapealla (2 x noin 0,5cm) kaksitaittoisella päärmeellä
(kuva 4). Ommel kapenee halkion pohjukkaa kohden.
Ompele halkion pohjukkaan muotolaskos (kuva 5).
Ompele pääntielle kapea (2 x noin 0,5cm) kaksitaittoinen päärme. Päärme kannattaa tehdä
mahdollisimman kapeaksi, jotta siitä saa siistin. Ommellessa voi varovasti venyttää reunaa,
jotta ommel onnistuu paremmin.
Ompele hihansuihin ja helmaan kapea (2 x 0,5cm) kaksitaittoinen päärme.
Ompele sivusaumat hihasta helmaan pussisaumaksi: Aseta oikeat puolet vastakkain ja
ompele sivusaumat 0,5cm etäisyydeltä reunasta.Käännä työ oikea puoli päällepäin ja
ompele sivusaumat paininjalan etäisyydeltä (n.0,7cm) reunasta. Pussisauman saumavarat
jäävät oikealle puolelle, jotta ne eivät paina vauvan ihoa.
Vinkki: Kaksitaittoiset päärmeet voi kääntää oikealle puolelle, jolloin saumavarat eivät paina
vauvan ihoa. Pääntie näyttää myös siistimmältä, jos saumavarat kääntääkin oikealle
puolelle.

Muutosehdotuksia:
•

•
•

Mikäli teet takaa kokonaan auki olevan ns. vanhanajan nutun, niin leikkaa etuhalkio auki
helmaan saakka. Kaava on pääntiensyvyydeltä samanlainen edessä ja takana, eli nuttua
voi pitää kumminpäin tahansa. Takaa auki olevaan nuttuun voi tehdä myös olkasaumat ja
lisätä keskitakaan ”päällekkäinmenovarat” (napitusvara ja alavara).
Pääntien ja halkion voi myös kantata vinonauhalla tms. Siinä tapauksessa leikkaa pääntien
1cm saumavara pois, jotta pääntiestä ei tule liian pieni. Lisäksi kannattaa leikata halkio Umalliseksi, jotta vinonauhan ompelu halkion reunoihin helpottuu.
Pääntie, halkio, hihansuut ja helma voidaan huolitella myös käsin -tapojahan on yhtä monia
kuin tekijöitä.
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