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Ohjeessa käytetty kaava on itse piirtämäni. Kaavoja voi löytää mm. googlen kautta hakemalla. 
Kankaat kannattaa pestä ennen ompelua (paitsi pul) mahdollisen kutistumisen takia. 

Leikkaa kankaat kaavan mukaan. 1 kpl sisuskankaasta (punainen) ja 1kpl päällyskankaasta 
(liila) sekä pala pul:ia (kosteussulkukangas). Imut voi leikata oman maun ja vaipatettavan 
tarpeen mukaan; kannattaa tehdä kapeammat kuin vaippa on haarasta. Tässä kaavassa ja 
ompelutavassa sisuskangas on hiukan matalampi vyötäröltä sekä edessä että takana, koska 
se jää vyötäröä ommellessa taitteen alle. Muista saumanvarat jos ne eivät sisälly kaavaan! 
Kannattaa myös merkitä kuminauhan paikat jos ne on kaavaan merkattu. 

Tässä siis tarvittavat palaset sekä kaava mukana kuvassa.

Itse saumuroin ensin imupötkylän reunat jotta on siisti ja mahdollisimman suora ja kerrokset 
kiinnittyvät samalla toisiinsa. Neulaa imuosat paikoilleen sisuskankaan nurjalle puolelle. 
Huomioi että reunoille jää tilaa ommella reisikuminauhat kiinni.
Neulaa pul kiinni päällikankaaseen. Vältä tekemästä turhia reikiä neuloilla keskelle pulia.



Pulin voi ommella kiinni esim siksakilla. Tee ensin koeompelus jotta tikistä tulee siistiä koska 
se jää näkyviin. Jos käytät jotain kuosillista päällikangasta ja haluat sen kokonaan näkyviin, voi 
pulin ommella myös päällikankaan nurjalle puolelle jolloin se jää vaipan sisään piiloon.
Imut tikataan myös kiinni, siksak tai kolmipistesiksak toimii hyvin.

Aseta päällikangas ja sisuskangas päällekäin oikeat puolet vastakkain ja neulaa kiinni. Ompele 
jalanteiden osuus. (kts. Sininen viiva kuvassa). Ommellessa varmista että myös pul jää 
ompeleen väliin.

Mittaa ja leikkaa sopivan/ohjeen pituiset reisikuminauhat. Tikkaa kuminauhat kiinni 
saumanvarojen puolelle kolmipistesiksakilla.



Tämän jälkeen vaippa voidaan kääntää oikeinpäin.

Käännä sivusaumat kohdakkain niin että kankaiden oikeat puolet ovat vastakkain. 
Päällikankaat kohdakkain ja sisuskankaat samoin. Neulaa sauma ja ompele.

Tämä tehdään molemmin puolin.
Vaipan pitäisi nyt näyttää tältä kun käännät sivusaumat paikoilleen.

Enää on siis vyötärö jäljellä. Itse saumuroin sekä päälli että sisuskankaan reunat tässä 



vaiheessa. Sisuskangas jää sauman sisään joten sen huolittelu ei ole pakollista. Samalla 
tasoitan sisuskankaan reunan niin, että se on kauttaaltaan n. 1,5-2cm matalampi kuin 
päällikangas.

Seuraavaksi taita päällikangas sisuskankaan yläreunaa pitkin vaipan sisäpuolelle ja neulaa 
kiinni. Ompele saumuriompeleen päältä, niin että vaipan yläreunaan muodostuu kuja 
vyötärökuminauhalle. Jätä kujaan aukko kuminauhan pujottamista varten! Pujota kuminauha, 
mittaa sopivan pituiseksi ja solmi/ompele päät kiinni toisiinsa.

Vaippa on valmis :)


