
   

         

            LENNU  liito-orava
         työohjeet ja kaavat 



LENNU  liito-orava

Käsinukke ja pehmolelu

Tarvikkeet ja työvälineet

• kaavat

• päällikangas: tekoturkis, teddy, fleece,

 villakangas, sametti, loimusametti ym.
• vuorikangas: trikoo, college-kangas

• täytevanua

• napit silmiksi ja helmi nenänpääksi

• mustaa villalankaa suuksi, siimaa viiksiksi

• nahkapala (huopaa) käpäliksi

• sakset, ompelulankaa, -neula

• ompelukone

Työohje 

Leikkaa kaavan osat:   vartalo 2 kpl 
                 pään sivuosat 2 kpl
                 pään keskikiila 1 kpl
                 käpälät 8 kpl 
                 häntä 2 kpl  
                 korvat 4 kpl
                 kynnet 4 kpl
                 vuori  2 kpl

Kaavat sisältävät saumanvarat n. 7 mm.
Huomioi nukan tai karvan suunta, joka on niskasta häntään päin eli edestä taakse. 
Jos kangas on kovin venyvää, kuten teddy, päätä täytyy vähän pienentää, koska se venyy 
jonkin verran vanulla täytettäessä. 
Ompele kaikki oravan osat valmiiksi ennen kuin kokoat sen.
Karvaisia kankaita ommeltaessa karvat kääntyvät sisäänpäin sauman kohdalla. Karvat 
täytyy nyppiä esiin oikealta puolelta.
Koneompeleen tikin pituus n. 3 mm.

Pehmolelu tehdään samalla kaavalla kuin käsinukke. Vuoria ei tarvita. Vartalo täytetään 
vanulla. Pään voi halutessa ommella eri asentoon.



Vartalo 

1. Ompele vartalon sivusaumat. Muista jättää aukot (pään aukko ja käsiaukko) 
merkityille kohdille.

2. Tee kynnet nahasta (tai huovasta). Liimaa kaksi nahkapalaa yhteen ja leikkaa 
kynnet kaavan mukaan. 

3. Ompele kynnet ja käpäläkappaleet yhteen kynsikappaletta vähän taittaen (katso 
kuva). Väliin voi laittaa vähän vanua täytteeksi.

                 Erilaisia käpäliä

4. Avaa vartalokappaleen saumaa käpälien kohdalla ja ujuta käpälät paikoilleen. 
Kiinnitä käsin. 

5. Laita takaraajoihin vanua täytteeksi. Sormet täyttävät eturaajat käsinukella.
6. Merkitse liitopoimu nuppineuloin ja kokeile sopiiko kätesi hyvin vartalon sisään. 

Ompele liitopoimu koneella tai käsin tikaten. 
7. Takaraajoihin voi ommella myös pienet tarrat, jolloin ne saa tarttumaan toisiinsa ja 

orava pystyy kuljettamaan jotain tavaraa. Käpälien sisään voi piilottaa myös vahvat 
magneetit, jotka tarttuvat toisiinsa kankaan läpi.

Pää

1. Ompele pään sivukappaleet keskeltä edestä yhteen. Pään kiilakappale kannattaa 
harsia sivukappaleisiin ennen ompelemista koneella. Sivukappaletta täytyy vähän 
syöttää ommeltaessa. Korvat voi kiinnittää tässä vaiheessa koneompeleella tai 
myöhemmin käsin ommellen, mikä on helpompaa.

2. Täytä pää vanulla. Huomioi täytettäessä, että pään sisään jätetään tilaa kahdelle 
sormelle.
Nyt voit kiinnittää korvat, mikäli kiinnität ne käsin. Korvan alareunan saumanvara 
käännetään sisäänpäin ja ommellaan käsin vähän kiristäen ompelulankaa, jolloin 
reuna poimuttuu. Korvat ommellaan hieman pystyasentoon.

3. Merkitse pään alareunaan harsien kaksinkertaisella langalla se linja, mihin vartalo 
kiinnitetään. Kiinnitä sitten pää vartaloon merkittyä linjaa pitkin käsin ommellen. 

4. Ompele napit silmiksi. Silmiin on hyvä laittaa jotain kiiltävää, jotta liito-oravan katse 
olisi eläväinen.

5. Ompele nenänpäähän pieni helmi tai nappi. Suu ommellaan villalangasta.
6. Pienet viiksikarvat voit halutessa tehdä siimasta.



Häntä

1. Ompele häntäkappaleet yhteen joko vanulevyn kanssa tai ilman. Häntää voi 
ompelun jälkeen täyttää hieman. Liito-oravan häntä on litteä ja pitkähkö.

2. Kiinnitä häntä selkäpuolen alareunaan käsin.
 

Vuori

1. Vuori on kuin hansikas, jonka pitää sopia hyvin käteen, koska kyseessä on 
käsinukke. Leikkaa vuori kaavan mukaan. Vuori koostuu kahdesta osasta. Yhdistä 
osat siten, että varsiosan saumanvarat kääntyvät sisäänpäin, koska se osa tulee 
näkyviin oravan ulkopuolella.
Vuorin yläosassa saumanvarat kääntyvät turkkia vasten. Keskelle vuoria tulee 
poikittainen sauma ja saumanvarat kääntyvät myös turkkia vasten.

2. Ompele vuori käsin kiinni vartalon alareunaan
3. Tee päärme vuorin alareunaan koneella.

                   Ohjeet, kaavat ja kuvat : Eva-Lisa Kännö












