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TARVIKKEET – pitkä litania, mutta luethan huolellisesti       

-     ohjeet ja kaavat:  

Otan mukaan pari kaava-arkkia, joita voi käyttää kurssilla. Jos haluat oman kaava-arkin, 

kurssilaisena saat sen hintaan 15 €. Niin voit nopeuttaa hommaa kurssilla. 

Suosittelen lämpimästi ostamaan ohjeet, joiden avulla on helppo jatkaa sielunlämmittäjä 

kotona valmiiksi, jos se jää kesken. Ohjeiden hinta kurssilaiselle on 10 €. Jokainen 

kurssilainen saa tiivistetyn työjärjestyksen, jossa kerrotaan mitä, muttei juurikaan että 

miten. 

Kurssilaisena voit ostaa tällä linkillä ohjeet ja kaavat 14.9. mennessä (normaalihinta ohje 

+ kaava 33 €): https://www.kansallispuku.com/product/196/ 

-      Päällikankaaksi brokadia tai muuta jacquard-kuvioitua, ryhdikästä kangasta, lev. 140 cm: 

koko S/M 1,3 m   

koko L 1,5 m   

koko XL 2,2 m (jos kuvion suunnalla ei ole väliä, niin 1,8 m riittää) 

Huom! Takakappaleisiin voi tehdä jatkoksia kankaan säästämiseksi, silloin kangasta 

riittää vähempi määrä! Ks. leikkuusuunnitelma kokoon XL. Myös muihin kokoihin voi 

tehdä vastaavanlaisia jatkoksia. 

Miulla on muutamia ja jos toimit nopeasti, ehdin myös saada lisää, jos kaipaat vaikka 

jotain tiettyä väriä tai haluamasi on loppu.  

https://www.kansallispuku.com/category/16/brokadit 

Myös esim. Villisilkistä saanee hienoja brokadeita. 

-      Tukikankaaksi raavelia (= villaliinaa, kiinniommeltavaa tukikangasta) tai tiivistä, jäykkää 

pellavakangasta saman verran kuin päällikangasta 

Tätä otan mukaan ja voi ostaa tarpeen mukaan tai jo etukäteen: 

https://www.kansallispuku.com/product/2/raaveli-villaliina-ommellen-kiinnitettava-

tukikangas 

- Vuorikankaaksi tiivistä, painettua puuvillakangasta saman verran kuin päällikangasta. 

 

- Reunojen huolitteluun kaluunanauhaa tai muuta sopivaa koristenauhaa, lev. n. 2,5 cm: 

koko S/M 6 m 

koko L 6,5 m 

koko XL 8 m 

Näitä otan mukaan ja voi ostaa tarpeen mukaan myös etukäteen: 

https://www.kansallispuku.com/product/24/kullanvariset-brokadinauhat-kaluunanauhat 

https://www.kansallispuku.com/product/139/hopeanvariset-brokadinauhat-

kaluunanauhat 

 

- ”rinnanalusnauhaksi”, sekä poimujen kiinnittämiseen kanttinauhaa: 

koko S/M 2,5 m 

koko L 2,75 m 

koko XL 3,2 m 
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- 7-8 pr pieniä metallihakasia 

 

- Ompelulankaa koneompeluun (materiaalin mukaan) sekä pellavaista nypläyslankaa 

poimujen kiinnittämiseen (esim. 35/2, 40/2 tai 50/3), pellavalangan värillä ei ole väliä ja 

voi toki käyttää muutakin vahvaa lankaa.. 

https://www.kansallispuku.com/product/72/bockens-nyplayslanka-352-valkaisematon 

https://www.kansallispuku.com/product/75/goldschild-langat 

 

Kaavoissa koon S/M rinnanympärys on n. 90 cm, koon L ry n. 105 cm ja koon XL ry n. 125 cm. Kurssilla on 

käytettävissä opettajan protot, joilla tarkistetaan oikea kaavakoko ja tarvittavat muutokset. 

 

Lisäksi:    

ompelukone, kaavapaperia, paperisakset, kangassakset, kynä, muistiinpanovälineet, 

silmäneuloja, mittanauha, kalkkeria ja kaavapyörä, nuppineuloja ja silitysvälineet 

 

Kurssilla on mahdollista maksaa ostokset kortilla tai käteisellä. Brokadeita ja nauhoja on rajoitettu määrä, 

joten jos haluaa jotain tiettyä, niin kannattaa ostaa se jo etukäteen Puodista ja laittaa toimitustavaksi 

”nouto” ja kirjoittaa lisätietoihin, että on tulossa sielunlämmittäjäkurssille, niin tuon tullessani. Näin säästyy 

myös aikaa, kun ei tarvitse siellä sitten alkaa miettiä, että mitä ottaisi. 

 

 

Jos jokin mietityttää, niin voit laittaa miulle sähköpostia: soja@kansallispuku.com. 

Nähdään kurssilla! 

Soja 

http://www.kansallispuku.com/
https://www.kansallispuku.com/product/72/bockens-nyplayslanka-352-valkaisematon
https://www.kansallispuku.com/product/75/goldschild-langat
mailto:soja@kansallispuku.com

