
Syksyn helppo ja nopea ompeluprojekti

Syksy tuo tullessaan arjen sekä useat harrastukset. Lapsiperheissä päiväkoti,
esikoulu ja koulu alkavat. Vanhat harrastukset pyörähtävät jälleen kesän
jälkeen käyntiin ja aloitetaan uusia harrastuksia.

Perheen pienimmillä arjessa mukana kulkee sisätossua, vaihtohousuja tai
ehkä oma lohtuesine. Harrastuksissa esim. satubaletti varusteet tai
seikkailijalla eväät tai löytyneet aarteet.

Koululaisille mukaan lähtee välillä liikuntatunteja varten treenivaatteet ja
pyyhe. Isompien lasten mukana harrastuksissa saattaa kulkea taidevälineitä,
jalkapallotossut ja suojat tai vaikka tanssivaatteet.

Moni aikuinenkin kuljettaa mukanansa jotain pientä ulkoillessaan,
kaupunkikierroksella ja harrastuksissaan. Kenties puhelin, juomapullo,
sateenvarjo tai vaikka nuottivihko.



Nyörirepusta on moneksi

Nyörireppu on meille monelle tuttu. Niitä näkee ilmaisista mainos nyörirepuista
lähtien aina kalliimpiin brändi nyörireppuihin asti. Joten kyseessä on suosittu
tuote.

Meitä kuitenkin on moneksi ja tyylejä sekä makuja vähintään yhtä monta!
Yksilöllisyys on suurimpia viime vuosien muoti-ilmiöitä. Haluamme kuulua
joukkoon mutta emme halua olla toistemme kopioita vaan erottua yksilöinä.

Näin ollen nyörireppukin voi olla fashion statement ja olla osa sinun yksilöllistä
tyyliä. Lisäksi se on erittäin näppärä ja monipuolinen. Se toimii erinomaisesti
aiemmin mainituissa arki- ja harraste tilanteissa mutta yhtä hyvin ostoksille tai
läppärille.



Helppo ja nopea!

“Vain mielikuvitus on rajana” on enemmän kuin totta tässä helpossa ja
nopeassa projektissa. Tämä ompeluprojekti onnistuu myös tottumattomalta
ompelijalta sillä tämä on helppo ja selkeä ohje jossa askel askeleelta kuvien
kera kerrotaan mitä tehdä.

Lisää haastetta ja omaa twistiä saa erilaisilla materiaalivalinnoilla ja lisäämällä
taskuja, muuttamalla nyörien kiinnitystä, lisäämällä röyhelöitä, merkkejä tms.
Myös kokoa muuttamalla saat paremmin käyttäjälle tai käyttötarkoitukseen
sopivan nyörirepun.

Et välttämättä tarvitse uutta kangasta tätä nyörireppua varten. Kierrätys ja
uusiokäyttö on trendikästä ja helposti toteutettavissa joten tarvittavat
materiaalit voit löytää kaapistasi tai kirpputorilta.



Muutama esimerkki lisäominaisuuksista tai materiaalivalinnoista:

● Pienempi nyörireppu istuu paremmin 3 vuotiaan selkään
● Farkkukankainen reppu soveltuu paremmin esim kirjojen tai läppärin

kuljetukseen
● Ulkopuolella olevissa isoissa taskuissa vesipullo on helposti käyttäjän

ulottuvissa
● Sisätaskuihin saa puhelimen, rahaa ja avaimet
● Lisäämällä vuorin saat repusta jämäkämmän
● Kierrätys/uusiokäyttö materiaaleja: vanhat (risat tai pieneksi jääneet)

farkut, verhot tai pöytäliinan jollain kivalla kuviolla tai värillä, isän kaulus-
tai vaikka flanellipaita, jopa tikattu päiväpeitto tai takki voisi toimia

● Yhdistämällä pienempiä kangaspaloja yhdeksi luot uniikin kankaan
repullesi

Helpon nyörirepun ohje

Nyörirepun koko ratkaisee kuinka paljon materiaalia kuluu. Voit ottaa mitat
valmiista mainosrepusta tai määritellä itse minkä kokoisen haluat tai tarvitset.



Tämän ohjeen nyörireppu on tehty taaperoikäiselle tai vähän sitä
vanhemmalle lapselle joten se on normaalia pienempi. Lopussa ohje miten
laskea kangas ja nyöri menekki omalle erikokoiselle repulle.

Tarvitset:

Kangasta 30x80 cm
Kangastilkku 8x14 cm
Nyöriä 260 cm

Lisäksi tarvitset:

Ompelulankaa
Nuppineuloja tai klipsejä
Sakset
Viivoittimen tai mittanauhan
Kynän tai merkkausliidun



Hakaneulan tai pujotusneulan
Ompelukoneen tai neulan käsin ompelua varten

Vaihe 1

Aloita mittaamalla ja leikkaamalla kankaasta 2 kpl n. 30x40 cm kokoista
palasta. Mittaa ja leikkaa myös 2 kpl 8x7 cm kokoiset palaset.

Vaihe 2

Tämän jälkeen huolittele isojen palasten sivut ja alareunat siksakilla,
kolme-askel siksakilla tai saumurilla jotta kangas ei käytössä rispaannu.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös harkkosaksia.



Vinkki: Jos kankaasi on kuviollista, varmista että kuviot tulevat oikein päin
molemmin puolin, voit esim. merkitä nuppineulalla kankaiden yläreunat kuvion
mukaan jotta on helpompi pysyä kärryillä siitä missä on kankaan yläreuna.



Vaihe 3

Taita pienet palaset pituussuunnassa oikeat puolet vastakkain ja ompele ne
putkeksi jättäen vajaan 1 cm saumanvaran. Käännä kappaleet oikein päin ja
silitä ja taita uudelleen ja silitä ne vielä kuvan mukaisesti.



Vaihe 4

Neulaa nuppineuloilla (tai käytä klipsejä) kangaspalat yhteen oikeat puolet
vastakkain. Vaiheessa 3 ommellut taitetut palaset laitetaan kankaiden väliin
sivujen alareunoihin niin että taite osoittaa sisäänpäin ja raakareuna on
linjassa kankaiden huolitellun reunan kanssa. Mittaa että palasen alareuna on
2,5 cm päässä reppukankaan alareunasta.



Vaihe 5

Ompele pohja ja molemmat sivut yhteen kuvan mukaisesti. Eli mittaa ja
merkitse molempiin sivuihin kynällä/liidulla yläreunasta 4,5 cm ja siitä mitasta
vielä 2,5 cm ja jätä 2,5 cm väli ompelematta.

Muista aina peruuttaa sauman alussa ja lopussa!!!



Vaihe 6

Silitä pussin sivujen saumanvarat auki.

Vaihe 7

Taita pussin suusta 1 cm verran nurjalle puolelle ja neulaa nuppineuloilla tai
silitä helpottaaksesi ompelua.



Taita vielä kerran noin 3 cm käänne niin että taite peittää sivusaumaan jätetyn
2,5 cm aukon.

Ompele seuraavaksi taitteen alareunaa pitkin koko pussin ympäri.



Vaihe 8

Leikkaa pussin pohjasta kulmista viistosti kulmat pois läheltä ommelta. Varo
kuitenkin ettet vahingossa leikkaa ommelta poikki.

Vaihe 9

Käänne pussi oikein päin ja mittaa nyöristä 2x 130 cm pätkää ja pujottele
hakaneulan tai pujotusneulan avulla nyöri pussin suulle syntyneeseen kujaan
niin että toisen nyörin alku ja loppu jää oikealle ja toisen vasemmalle.



Vaihe 10

Seuraavaksi päätä kummalla tavalla haluat solmia nyörit repun alareunan
lenkkeihin. Pujota nyöri/nyörit lenkkien läpi ja tee solmut.



Jos valitset alla olevan tavan, ompele vielä “lukitus” sauma  kuvan mukaisesti
jotta solmu ei pääse karkaamaan lenkistä.



Nyt reppu on valmis!

Vinkki kankaan ja nyörin määrän arvioimiseen:

1. Päätä repun valmis koko esim kirjaa apuna käyttäen
2. Lisää kumpaankin pitkään sivuun 1 cm saumanvara
3. Lisää pohjaan 1 cm saumanvara mikäli sinulla on kuviollinen kangas

jossa kuvion suunta on otettava huomioon
4. Lisää yläreunaan 4 cm kääntö- ja saumanvara
5. Tee tämä molemmille kangaspaloille
6. Nyörin pituuden määrittelet laskemalla repun valmiin korkeuden ja

leveyden yhteen ja kertomalla sen kahdella (x2) tai vaihtoehtoisesti
mittaat kuvan mukaisella tavalla. Nyörejä tarvitaan siis 2 saman pituista.




