
Ompelusanasto
Tavallisimmat kaavoissa ja ohjeissa esiintyvät käsitteet ja lyhenteet

Alavara: Reunan huolitteluun käytettävä kappale, 
joka on huoliteltavan reunan muotoinen ja käänne-
tään ompelun jälkeen nurjalle.

Alavara kopioidaan usein kaavasta erilliseksi 
omaksi kaavakseen. Alavaraa kutsutaan usein myös 
muotokaitaleeksi. 

Alavara voi olla myös kiinni kappaleessa, jolloin 
se taitetaan nurjalle.

Applikaatio: Koriste, joka kiinnitetään vaatteeseen 
ommellen tai silittäen.

Haarasauma: Housuissa edestä vyötäröltä, haaran 
kautta taakse vyötärölle kulkeva sauma.

Harsiminen/harsinpisto: Käsin saumakohtaan om-
meltu harvahko pistorivi, joka yhdistää kappaleet 
toisiinsa. Pistä neula työhön päällipuolelta työn 
alle ja tuo pienen välimatkan päästä takaisin pääl-
lipuolelle. Kokoa vaate harsimalla tarkistaaksesi, 
että kaikki täsmää.  Sovita vaate ennen saumojen 
ompelua. 

Harsinlanka: Erityisesti harsimiseen tarkoitettu 
lanka, joka on karheampi kuin tavallinen ompe-
lulanka. Se pitää kappaleet hyvin yhdessä. Poista 
harsinlangat saumojen ompelun jälkeen.

Huolittelukaitale/taskukaitale: Kaitale, jolla huoli-
tellaan esimerkiksi taskuaukon reunat.

Hulpiot: Kankaan pituussuuntaiset sivureunat, 
jotka on tavallisesti kudottu muuta kangasta tii-
viimmin. Hulpioreuna ei rispaannu. 

Kankaan leveys: Kohtisuora mitta kankaan hulpio-
reunasta toiseen.

Kankaan nurja puoli (NP): Vaatteen sisäpuoli.

Kankaan oikea puoli (OP): Vaatteen ulkopuoli.

Kapea päärme: Päärmeen leveys on 0,75 – 1 cm.

Keskietu (KE): Miehustan pystysuuntainen keski-
kohta.

Keskitaka (KT): Selän pystysuuntainen keskikohta.

Kiinnisilitettävä tukikangas: Tekee kankaasta ryh-
dikkään ja estää kankaan venymisen. Tukikankaan 
toisella puolella on liimapinta. Tukikangas kiinnite-
tään kankaaseen silittäen. Käytä tukikangasta esim. 
napituskaitaleisiin, kauluksiin ja rannekkeisiin.

Kiinnitysreuna: Kaavaan merkitty reuna, josta kap-
pale yhdistetään toiseen kappaleeseen. 

Kohdistusmerkki/Hakki: Lyhyet viivat kaavo-
jen reunoissa, joiden mukaan yhdistät kappaleet 
toisiinsa.

Lahkeen sisäpituus: Housun lahkeen sisäsauman 
pituus. 

Langansuuntamerkki (LS): Kaavassa oleva nuoli-
viiva tai kaavan reunaan tehty LS-merkintä, jonka 
mukaan asetat kaavan kankaalle. Langansuunta 
on kankaan hulpioreunan suuntainen ellei toisin 
mainita.

Laskokset: Käytä laskoksia vaatteen koristeluun tai 
antamaan sille muotoa.

Myötälaskos: Samaan suuntaan kääntyvät laskok-
set. Taita laskokset kaavaan merkittyjen nuolien 
suuntaan.

Vastalaskos: Kaksi vastakkaisesti toisiaan päin 
taittuvaa laskosta.

Leikkaaminen:
Leikkaa vuori tästä: Vuorikappaleen reunalinja.
Leikkaa tästä: Kohta kaavassa, josta leikkaat kaavan 
kahteen osaan.
Täysvinoon leikattu osa: Langansuuntamerkin mu-
kaan kankaalle asetettu kaava on täysvinossa.
Täysvinoon leikattu kaitale: Leikkaa kankaasta 
kaitaletta 45 asteen kulmassa langansuuntaan 
nähden.
Jätä saumanvara reunan yli: Yleensä 1 cm:n levyi-
nen saumanvara, jonka jätät esimerkiksi halkion 
reunan ulkopuolelle. Tarvitset sen seuraavan 
vaiheen ompeluun.

Leikkaussauma: Koristeellinen tai vaatteeseen 
muotoa antava sauma, joka jakaa kappaleen osiin.

Leikkuusuunnitelma: Ohjeen yhteydessä oleva 
asetelma, josta näet kaavojen asettelun kankaalle.

Loimi- ja kudelangat: Loimilangat kulkevat kan-
kaassa kankaan pituussuunnassa ja kudelangat 
poikkisuunnassa. Kaavaan merkitty langansuunta 
(LS) on loimilangan suuntainen ellei toisin mainita.  
Se selviää myös leikkuusuunnitelmasta.

Muotolaskos: Vyötärölle tai rinnalle muotoa antava 
laskos.

Napituskaitaleet: Kaksi suoraa kaitaletta, jotka 
ommellaan esimerkiksi etukappaleiden etureunoi-
hin. Toiseen ompelet napit ja toiseen napinlävet.
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Napitusvara: Nappien ja napinläpien ulkopuolelle 
jäävä kaksinkertainen reuna, joka yleensä jatkuu 
KE:n tai KT:n yli.

Nappisilmu: Käsin ommeltu 
lenkki napille. Ompele ompelu-
langalla 4 lenkkiä napin koon 
mukaan, lenkkien alku- ja 
loppupäät ovat samassa 
kohdassa. Päällystä lenkit 

tiiviisti pykäpistoin. Päättele huolellisesti.

Ompeleminen ommeljuovaan: Ompele työn oike-
alta puolelta sauman muodostamaa ommeljuovaa 
pitkin, jolloin ommel ei jää näkyviin, mutta kiinnit-
tää kappaleen toisen reunan nurjalle.

Paininjalka: Ompelukoneen osa, joka lasketaan 
ommeltaessa kankaan päälle. Lisää tai vähennä 
paininjalan puristuspainetta kankaan mukaan siten, 
että työ kulkee tasaisesti paininjalan alla. Ompelu-
koneissa on erilaisia paininjalkoja eri tarkoituksiin. 
Katso koneen ohjekirjaa.

Poimuttaminen: Ompele kaksi samansuuntaista 
poimulankaa vierekkäin ja poimuta kangas niiden 
avulla halutun levyiseksi. Ks. Ompeluvinkit: Poi-
muttaminen.

Pykäpisto: Kirjontapisto, jota 
käytetään kankaan koristeluun. 
Pistä neula kankaan oikealta 
puolelta nurjalle ja takaisin 
oikealle ja jätä lanka neulanpään 
alle.

Päärme/kaksitaitteinen päärme: Päärme on 
nurjalle käännetty reuna. Kaksitaitteinen päärme 
on kaksi kertaa nurjalle käännetty reuna, jolloin 
rispaantuva leikattu reuna jää päärmeen väliin.

Räätälinliitu: Liitu, jolla piirretään kankaalle leik-
kuukohdat, kaavojen ääriviivat, kohdistusmerkit, 
taskujen paikat ym. Liitujälki häviää kankaasta 
pyyhkäisemällä tai ajan kanssa itsestään.

Salpa: Ommel jota käytetään vahvikkeena tai vain 
koristeena esimerkiksi taskunsuun päissä. Om-
pele useampi, noin 1 cm:n pituinen pisto samaan 
kohtaan.

Sauma: Kahta kappaletta yhdistävä ommel.
Saumakohta: Kaavan ulkoreunan kohta, jota pitkin 
kappaleet ommellaan yhteen.

Saumanvara: Kaavan ulkopuolelle leikattaessa 
jätettävä reunakangas, jonka avulla voi yhdistää 
kaksi kappaletta toisiinsa.

Saumuri- tai siksakommel: Ommel huolittelee 
saumanvarat rispaantumisen estämiseksi.

Silittäminen/Prässääminen: Kun saumat silitetään 
aina ompelun jälkeen, vaatteesta tulee siistin nä-
köinen. Housuihin saat terävät prässit, kun painat 
rautaa voimakkaasti. Silitä villakankaat ja kiiltävät 
kankaat kostean liinan läpi.

Syöttäminen/tasoittaminen: Menettely, jolla 
toisiinsa yhdistettävät eripituiset reunat ommel-
laan yhteen. Esimerkiksi hihan ompelu kädentielle. 
Ompele pidempään reunaan poimulanka (syöt-
tötikkaus) ja tasoita poimulangan avulla reunat 
samanpituisiksi. Ks. Ompeluvinkit: Hihan istutus.

Taite: 
- Leikkuusuunnitelmassa kaksinkerroin taitetun 
kankaan taitteen puoleinen reuna. 
- Kaavassa katkoviivalla merkitty linja, joka asete-
taan kankaan taitteelle.
- Kauluskäänteen taite on jakun tai takin etukappa-
leen kohta, mistä kauluskäänne taittuu etukappa-
leen päälle.

Tikkaaminen: Työn oikealta puolelta ommeltu 
koristeommel. Ompele pitkähköllä pistolla ja esi-
merkiksi erivärisellä tikkauslangalla yksi, kaksi tai 
useampi ommel. Ks. Ompeluvinkit: Tikkaaminen.
Vahviketikkaus: Esimerkiksi taskunsuun päihin 
tai vetoketjuhalkion alareunaan ommeltu lyhyt 
poikkitikkaus.

Vinokaitale: Valmis, helposti muotoiltava, täys-
vinoon leikattu kaitale, jonka molemmat reunat 
on taitettu nurjalle. Käytä vinokaitaletta reunojen 
huolitteluun. Voit myös leikata itse vinokaitaletta 
kankaasta. 

Väljyysvara: Kaavaan lisätty vaatteen väljyys.

Yhdistä: Linjat ja kulmamerkit, joiden mukaan 
kahteen (tai useampaan) osaan jaettu kaava yhdis-
tetään. 

Yhdistäminen renkaaksi: Kappaleen päätyreunat 
yhdistetään toisiinsa, jolloin syntyy suljettu rengas, 
esimerkiksi pääntien kaitale, hihansuun kaitale, jne.
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Lyhenteet

KE = keskietu
KT = keskitaka
OP = oikea puoli
NP = nurja puoli
LS = langansuunta

Kaavamerkit

 = langansuunta
 = napinläpi

  = laskosta x o:n  
   päälle

 = halkio


