
Kehyskukkarot ja –laukut   
pe 22.1. klo 18.00-21.00  

la 23.1. klo 10.00-16.00 

Tuusulan opisto, Koskenmäenpolku 4  

  

Ommellaan erikokoisia kehyskukkaroita, -pussukoita ja -laukkuja. 

Käytetään ensisijaisesti liimattavia metallisia lukkokehyksiä, mutta 

voit kokeilla myös ommeltavia kehyksiä. Opetellaan kaavan piirtäminen,  

ompelu ja työn kiinnittäminen kehykseen.   

  

Kurssilla käytetään liimoja, joten ei sovellu tuoksuyliherkille!    

  

Ota mukaan kurssille:  

- Liimattavia, puristettavia metallikehyksiä  

- Halutessasi voit kokeilla myös ommeltavia kehyksiä  

- jos peruskehys on tuttu, voit tehdä laukun/pussukan myös i-

kehykseen, aaltokehykseen tai tuplakehykseen (katso kuvat)  

- Kankaita, myös vuoriin, vältä hyvin paksuja, venyviä ja 

helposti rispaantuvia kankaita  

- Ompelulangat kankaiden värien mukaan  

- Ommeltavien kehysten kiinnittämiseen tikkauslankaa,  

helmilankaa tai muuta kestävämpää lankaa kuin tavallinen  

 ompelulanka, lisäksi teräväkärkinen silmäneula    

- Ohutta nyöriä (nyörin on mahduttava kehyksen sisään, 

opistolla on jonkin verran nyörejä), nyörinä voi olla myös 

ohuehkot kengännauhat, paksu puuvillalanka tai paperinaru, 

ns. hupparinnyöri sopii isompiin kehyksiin  

- silitettävää tukikangasta, etenkin laukkuihin ja isompiin 

pussukoihin  

- pehmeään ja pulleaan laukkuun/pussukkaan pala levyvanua, 

fleeceä tms. ”täytettä” jos haluat 

- Liima, suosittelen Gutermannin tekstiililiima HT2 original (kuvassa alhaalla) kontaktiliimaakin voi 

kokeilla, kaikki tekstiililiimat eivät sovellu tähän 

- Lyijykynä  

- Pihdit kukkaron puristamiseen, jos kotoa löytyy (opistolla 

muutamat yhteiskäytössä) esimerkkejä pihdeistä kuvassa  

- Pussukoita voi koristella erilaisilla nauhoilla, pitseillä, 

napeilla, helmillä, terenauhoilla  

- Opiston ompelukoneet ovat yhteiskäytössä, halutessasi  

 voit ottaa oman koneen mukaan  aaltokehys  

- muista myös hyvät eväät  

  

 

  

liimattavia peruskehyksiä 

ommeltavia kehyksiä 

i-kehyksiä 

tuplakehyksiä

ä 



Metallisia kehyksiä, Gutermannin tekstiililiimaa ja korupihtejä voi ostaa useista nettikaupoista, esim. 

ullaka.fi, ompelijanmaailma.fi.  

  

Liimaa ja kehyksiä voi kysellä esim. Järvenpään Taitaville Askarteluliikkeestä 

ja Sinellistä sekä Helsingissä HobbyPointista. Gutermannin liimaa ja 

ommeltavia kehyksiä myydään myös Keravalla Tyykipuodissa. 

Huom! Ihan mikä tahansa tekstiililiima ei 

sovellu kehysten liimaamiseen. Esim. 

vasemmassa kuvassa oleva Tekstiililiima ei 

toimi! Liiman pitää liimata metallia ja 

tekstiiliä yhteen. 

Oikeassa kuvassa oleva Prymin Textil+ liima 

ei myöskään ole paras liima, vaikka lupaa 

liimata metallia ja tekstiiliä.  

 

 

 

 

 

           

 

 

Jos on kysyttävää, laita viestiä   

 elina.parkkamaki@tuusula.fi  

Nähdään kurssilla!   

terkuin Elina  

 


