
Kasvo-osa 
Lakanakangasta
 (100 % puuvilla) 

noin 25 cm x 50 cm.

Nauhat
Vinonauhaa (100 % 

puuvilla) 1,4 m tai kaksin-
kertainen määrä 

käyttämääsi kangasta tai 
trikoota 10 cm x 30 cm.

Lisäksi 
Ompelulankaa, 

sakset, nuppineuloja, 
silitysrauta, 

ompelukone. 

Tarvitset



Voit käyttää 
esimerkiksi vanhaa 
t-paitaa.

Leikkaa silmukkaketjun 
suuntaisesti 4 kpl 2 cm 
leveitä kaitaleita, pituus 
30 cm. Leikkaa 
päärmeet ja käännökset 
pois (kuva c).

Venytä kaitaletta, 
jolloin se venyy ja 
rullautuu (kuva d). 

Revi kankaasta 
4 kpl 35 cm x 4 cm 
kaitaletta.

Käännä kaitaleen 
molemmista reunoista 
1 cm keskelle. Silitä. 
Taita kaitale vielä 
kaksinkerroin ja silitä 
uudelleen.

Avaa nauhan toista 
päätä ja taita sitä 1 cm 
sisäänpäin (kuva a).

Tikkaa eli ompele 
suoraompeleella 
nauha läheltä reunaa. 
(b) Tee sama muille
kolmelle nauhalle.

Leikkaa vinonauhasta 
35 cm mittaisia pätkiä 
4 kpl.

Avaa vinonauhan toista 
päätä ja taita sitä 1 cm 
sisäänpäin (kuva a).

Tikkaa eli ompele 
suoraompeleella 
nauha läheltä reunaa 
(kuva b). 
Tee sama muille 
kolmelle nauhalle.

Valmista kiinnitysnauhat
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Valmista kasvomaski

Leikkaa kankaasta neljä oheisen kaavan mukaista 
kappaletta. Jos käyttämäsi kangas ei ole samanlainen 
molemmilta puolilta, leikkaa kaksi kappaleista peilikuva-
na. Kaava sisältää saumanvarat (kuva 1).

Aseta kaksi vastakkaista kappaletta oikeat puolet 
vastakkain. Ompele kaareva keskisauma 1 cm sauman-
varalla (kuva 2).

Silitä kaarevan sauman saumanvarat toiselle puolelle 
(kuva 3).

Tikkaa saumanvarat kiinni noin 2 mm päästä keskisau-
masta (kuva 4). Toista vaiheet 2–4 toisille kappaleille.

Aseta kappaleet oikeat puolet vastakkain. Neulaa 
kiinnitysnauhat paikalleen kappaleiden väliin lyhyille 
sivuille 1 cm kulmasta. Kaikki nauhat asetetaan tulevan 
kääntöaukon kohdalle toiselle lyhyelle sivulle (kuvat 5 ja 
6).

Ompele suoraompeleella 1 cm päästä reunasta. Aloita 
läheltä nauhoja ja ompele kappaleen ympäri. Muista 
jättää kääntöaukko. Päättele ommel alussa ja lopussa 
peruuttamalla. Leikkaa kulmat varovasti pois 2 mm 
päästä ompeleesta. (kuva 7) Käännä työ ja silitä. Tikkaa 
maskin lyhyet sivut. Tee päättelyt alkuun ja loppuun. 

Tikkaaminen sulkee kääntöaukon ja vahvistaa nauho-
jen kiinnityksen (kuva 8).

Ohje: Tekstiiliopettajaliitto, Martat, Naisten Valmiusliitto.
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