
1. Leikkaa olkasaumasta kädentielle pala. Alla kaksi vaihtoehtoa. Ylempi pitää etuleveyden paikallaan ja alempi 
kaventaa myös etuleveyttä eli rintakehän leveyttä. 
2. Siirrä palaa niin, että olkapiste siirtyy sisäänpäin sen verran, kuin olkaa pitäisi kaventaa. 
3. Pidä kädentiellä/kainalossa leikattu kohta paikallaan. Näin kädentien sauma ei pitene/lyhene ja hiha sopii 
edelleen etu/taka kappaleelle ilman muutoksia, mutta olka kapenee. Tee sama muutos takakappaleelle!!!
4 Piirrä uusi olkasauma kaulan pisteestä siirretyn palan olkapisteeseen. Muista siirtää takakappaletta yhtä paljon 
kuin edessä, jotta olkasaumat ovat yhtä pitkät! 
5 Viimeistele vielä kädentien kaari niin, että siihen ei jää terävää kulmaa, jos ole leikannut keskelle kädentietä. 

Leikkaa pala 
olkasaumasta 
kädentielle

olka on tämän 
verran liian leveä.

1)

vanha kaavan 
ääriviiva 

piirrä suora viiva kaulan 
pisteestä uuden olan kohtaan. 
Tämä on uusi olkasauma. 

TEE SAMA 
TAKAKAPPALEELLE!!!

viimeistele viiva niin, ettei 
siihen jää terävää kulmaa. 

siirrä palaa sen verran sisäänpäin 
kuin olkaa pitää kaventaa.

siirretty 
pala. 

2)

pidä tämä kohta 
paikallaan siirtäessäsi 
palaa. Silloin käden-
tien pituus ei muutu. 

3)

4)

5)

ja hihan puoli saattaa 
jäädä vähän löysäksi 
ja nousta olalla. 
Tämä ei välttämättä 
tapahdu, jos hiha on 
väljä ja pääsee 
laskeutumaan alas. 

tarkasta myös 
onko rintakehä 
liian leveä tästä.

hartia on liian leveällä.

Kun nipistät olkaa sauman keskeltä 
kapeammaksi niin hiha asettuu hyvin 
(olka oikeaan kohtaan eikä hiha kiristä 
tai jää selkeitä vetoja). Silloin ei tarvitse 
muuttaa hihaa vaan ainoastaan etu- ja 
takakappaletta alla kuvatulla tavalla.

Jos olka on liian leveä ja hihan puolelle jää löysää olkasauman luokse. 

Leikkaa pala 
kuten kuvassa

olka on tämän 
verran liian leveä.

1)

vanha kaavan 
ääriviiva 

siirrä palaa sen verran sisäänpäin 
kuin olkaa pitää kaventaa.

2)

pidä tämä kohta 
paikallaan siirtäessäsi 
palaa. Silloin käden-
tien pituus ei muutu. 

3)

piirrä suora viiva kaulan 
pisteestä uuden olan kohtaan. 
Tämä on uusi olkasauma. 

4)



1. Leikkaa olkasaumasta kädentielle pala. Alla kaksi vaihtoehtoa. Ylempi pitää etuleveyden paikallaan ja alempi 
leventää myös etuleveyttä eli rintakehän leveyttä. 
2. Siirrä palaa niin, että olkapiste siirtyy ulospäin sen verran, kuin olkaa pitäisi leventää. 
3. Pidä kädentiellä/kainalossa leikattu kohta paikallaan. Näin kädentien sauma ei pitene/lyhene ja hiha sopii 
edelleen etu/taka kappaleelle ilman muutoksia, mutta olka levenee. Tee sama muutos takakappaleelle!!!
4 Piirrä uusi olkasauma kaulan pisteestä siirretyn palan olkapisteeseen. Muista siirtää takakappaletta yhtä paljon 
kuin edessä, jotta olkasaumat ovat yhtä pitkät! 
5 Viimeistele  vielä kädentien kaari niin, että siihen ei jää terävää kulmaa, jos ole leikannut keskelle kädentietä. 

TEE SAMA 
TAKAKAPPALEELLE!!!

Leikkaa pala 
olkasaumasta 
kädentielle

olkas on tämän 
verran liian lyhyt.

1)

* hiha tuntuu kireältä tästä kohtaa.
* Ylärinnasta lähtee vetoja 
olkapäätä kohden. 
* Hiha saattaa tuntua siltä, että se 
nousee helposti liikaa ylöspäin ja 
jättää olalle pussia. 

hartia on liian kapealla

Jos olka on liian kapea. Olalla ja rinnan yläpuolella näkyy vetoja olkaa kohden. 

vanha kaavan 
ääriviiva 

piirrä suora viiva kaulan 
pisteestä uuden olan kohtaan. 
Tämä on uusi olkasauma. 

viimeistele viiva niin, ettei 
siihen jää terävää kulmaa. 

siirrä palaa sen verran ulospäin 
kuin olkaa pitää leventää.

2)

pidä tämä kohta 
paikallaan siirtäessäsi 
palaa. Silloin käden-
tien pituus ei muutu. 

3)

4)

5)

Leikkaa pala 
kuten kuvassa

olka on tämän 
verran liian kapea.

1)

vanha kaavan 
ääriviiva 

siirrä palaa sen verran ulospäin 
kuin olkaa pitää leventää.

2)

pidä tämä kohta 
paikallaan siirtäessäsi 
palaa. Silloin käden-
tien pituus ei muutu. 

3)

piirrä suora viiva kaulan 
pisteestä uuden olan kohtaan. 
Tämä on uusi olkasauma. 

4)

tarkasta myös 
kiristääkö 
rintakehä tästä.

Tämä olisi hyvä linja



1) Kavenna olkaa sen verran, kuin tarve
2) Nosta hihan pyöriötä (eli yläosan kaarta) lähes saman verran, kuin kavennat olkaa. Tarkista tämän jälkeen, että 
kädentien saumat ovat suunnilleen yhtä pitkät hihan pyöriön sauman kanssa. Eli että yhteen ommeltavat saumat 
ovat yhtä pitkät. 
HUOM: hihan pyöriön kaaren ja etu-/takakpl kädentien saumojen ei välttämättä tarvitse olla aivan täysin saman 
mittaiset. Hihan pyöriön kaari saa olla hiukan pidempi, jos et saa mittoja täsmäämään tarkasti. Tällöin hihaan jää 
niinsanottua syötöstä (eli ylimääräistä pituutta). Ylimääräisen pituuden voit asetella ja piilottaa saumaan niin, että 
saat ommeltua ne yhteen. Trikoossa voit hieman venyttää lyhempää saumaa ja silittää sitten aaltoilun pois. 
Huomio kuitenkin, että etu-/takakpl kädentie ei tulisi olla pidempi vaan nimenomaan hihan puoli. 

älä levennä 
täältä 

hihan pyöriö

Tästä voit hieman 
alkaa jo kaventamaan.

älä kavenna täältä

älä levennä 
täältä 

Tästä voit hieman 
alkaa leventämään.

Tästä voit hieman 
alkaa leventämään.

Kavenna olkaa sen 
verran, kuin tarve. Nosta hihan pyöriötä lähes saman verran, kuin kavennat 

olkaa. Tarkista tämän jälkeen, että kädentien saumat ovat 
suunnilleen yhtä pitkät hihan kaaren kanssa. 
HUOM: saumojen ei tarvitse olla täysin saman mittaiset.  Jos 
et saa mittoja täsmäämään tarkasti, saa hihan kaari olla 
hiukan pidempi,. Tällöin voit venyttää/syöttää kangasta 
ommellessa niin, että saat ommeltua saumat yhteen.

Ei kovin isoja vetoja 
kainalosta olkapäälle päin.

Hartia on liian leveä

Istuvuus olisi hyvä, jos vain 
olkasauman paikka muuttuisi.

Ei juurikaan ryppyjä 
tai liian tiukka, 
vaan istuvuus hyvä

Jos hihan sauma on liian leveällä, mutta istuvuus muutoin on hyvä.
Eli ainoastaan hihan sauman paikka on väärä. 

1)

2)



leikkaa kaava halki 
suunnilleen tästä 
rintakehän kohdasta

leikkaa kaava halki suunnilleen 
samasta kohdasta, kuin etukpl.  
Eli mittaa X etukappaleelta ja 
leikkaa yhtä pitkältä hihan 
kaarestalaske yläosaa alaspäin 

niin paljon, kuin nipistit 
olalta pystysuunnassa

laske yläosaa alaspäin 
niin paljon, kuin nipistit 
olalta pystysuunnassa

Jos ylävartalosi rinnasta olkaan on lyhyt ja yläosa jää liian pitkäksi.
Tämä korjaus on tarpeen usein, jos rinnan etäisyys olalta on lyhyehkö 
ja käsivarsi on hoikka. Kainalo jää usein liian alas. 

TEE SAMA 
TAKAKAPPALEELLE!!!

Tämä korjaus on tarpeen, jos nipistät olkaa 
pystysuunnassa ja sen jälkeen  kädentie, rinta, 
kainalo ja myös vyötärö asettuu hyvin.  

X

X



Jos olet pitkäselkäinen ja vyötärö(sauma) jää liian ylös tai
jos olet lyhytselkäinen ja vyötärö(sauma) jää liian alas

piirrä tällöin uusi 
viiva kulkemaan 
suunnilleen puolessa 
välissä vanhojen 
viivojen välistä 

piirrä tällöin uusi 
viiva kulkemaan 
suunnilleen puolessa 
välissä vanhojen 
viivojen välistä 

Periaate on sama kuin 
selän pituuden lisäämisessä. 
1) Katkaistaan kaava vaakaan.
2) nostetaan alapalaa ylemmäs pystysuo-
rassa sen verran, kuin vyötäröä(saumaa) 
pitäisi nostaa. 
3) yhdistetään vanhat reunat. Jos linja 
on vino, piirretään uusi viiva suunnilleen 
vanhojen keskeltä.

kaavan avauksen 
jälkeen vinoissa 
kohdissa reunat 
eivät täsmää enää 
vaan väliin jäisi 
kulmikas muoto, jos 
yhdistäisit suoraan 
ylä- ja alapalan. 

Leikkaa kaava vaakasuunnassa noin 1/3 sivun 
pituudesta vyötäröltä ylöspäin. 

laske irti leikattua 
alapuolta alaspäin 
pystysuorassa 
linjassa sen verran, 
kuin vyötärö(sauma) 
pitäisi laskea. 

vyötärön(sauman) paikka vyötärön(sauman) paikka

taite

sa
um

a

Lisää pituutta selkään:

Lyhennys selän pituuteen:

1)

1)

2)

2) 2)

2)

3)
3)

3)

3)3)

1)

Ja yhdistä irrotetut 
osat uudella 
viivalla. 



Jos hiha kiristää allien kohdalta, vaikka vaatteen koko muuten on sopiva. 

aloita viivan piirtäminen 
kainalosta. Älä lisää leveyttä 
vielä tänne. Näin sinun ei 
tarvitse muutta etu-/takakpl 
mitenkään. 

levennä tarvittava määrä allien kohdalla 
(yleensä noin 5-6cm kainalosta alaspäin) 

1)

1)

2)

3)

Todella helppo tapa lisätä hihaan leveyttä ilma, että joutuu muokkaamaan hihan pyöriön kaarta  tai 
kädentien pituutta tai leikkelemään kaavaa moneen osaan, on lisätä allien kohdalle leveyttä näin. 

Jos käsivarsissasi on runsautta, hiha kiristää usein nimenomaan allien kohdalta eikä niinkään kainalosta. 
Hihaan saa kyllä tilaa leventämällä rintaa tai alentamalla kainaloa (tällöin hihan kaavassa täytyy leventää 
hihan leveyttä kainaloista). Mutta sillon myös muu vaatteen istuvuus muuttuu. Jos kaipaan väljyyttä 
nimenomaan vain hihaan, on tämä sinun keinosi muokata kaavaa. Huomaa, että tässä leveyttä ei tule 
hihaan kainalon kohdalle vaan nimenomaan VAIN allien kohdalle. Jos tarvitset hieman leveyttä myös 
kainalon kohdalle, tee korjaus ns oikeaoppisesti,  kuten alareunassa on kerrottu.

yleensä kyynärpään kohdalla ei kannata 
lisätä paljoa ettei hihasta tule ison 
näköinen. jos hiha tuntuu kireältä myös 
kyynärpäästä, voit lisätä myös tähän. 
Mittaa kyynärpään kohta kainalosta 
alaspäin.

lopeta viivan piirtäminen 
hihansuuhun. Älä levennä 
hihansuuta

leikkaa kaava 
pystysuunnassa 
sekä vaakasuunnas-
sa leveyttä tarvit-
sevasta kohdasta

tarvittava 
määrä 
levitetään

piirrä uudet 
viivat sivuun ja 
hihansuuhun

hieman 
ulospäin 
kaareva 
linja

suorista 
hihansuu

pidä 
yhdessä

pidä 
yhdessä

pidä 
yhdessä

ja silloin tämä 
avautuu ja 
kaareutuu

Piirrä kaareva viiva kainalosta hihansuuhun hihan molemmin 
puolin. Tarkista, että kummallakin puolelle viivan muoto on sama. 

Yllä tehty on periaatteessa oikaistu oikotie alla esitettyyn ns “oikeaan tapaan” muokata kaava. 
Voit tehdä myös näin, Tässä hiha levenee hieman myös kainalon kohdalta.


