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Tarvikkeet:
 Paksua fleece -kangasta (leveys 150cm) 25cm. Suuhun pala punaista fleeceä
 Jäykkää pahvia suuta varten
 Vanua päätä ja käsiä varten.
 Liikkuvia silmiä 2kpl, halkaisija 20mm
 Yleisliimaa (esim. Erikeeper) suun pahvin liimaamiseen
 Kuumaliimaa liikkuvien silmien ja hiusten kiinnittämiseen
 Rullalankaa, ihon väristä
 Neulelankaa tai valmista neulosta hiuksiin. Myös tekokarva ja turkis soveltuvat.
 Tasakantinen purkki (halkaisija 8-9cm) suun liimaamista varten.
Leikkausohjeet:
 Taita kangas kaksinkerroin oikeat puolet vastakkain.
 Aseta kaavat kankaalle ja kiinnitä nuppineuloin, muista jättää saumanvarat.
 Merkkaa kankaaseen käsien, korvien ja nenän kiinnityskohdat.
 Leikkaa suuosa punaisesta fleecestä, muista saumanvarat.
 Leikkaa suuosa jäykästä pahvista, jossa on taitekohta. Aseta kaava siten, että
taitekohta tulee suun puoliväliin. Merkitse yläleuan ja alaleuan keskikohta tussilla.
Ompeluohjeet:
1. Ompele ensin kädet, korvat ja nenä.
2. Käännä kappaleet oikeinpäin.
3. Täytä käsien alaosat kevyesti vanulla.
4. Etusaumat: Kiinnitä nenä pääosan oikealle puolelle merkittyyn paikkaan
nuppineulalla. Ompele etuosan keskisaumat (vatsa ja otsa)
5. Suu: Aseta punainen suuosa suuaukkoon ja kiinnitä nuppineuloin saumankohtiin.
Aloita ompelu yläleuan saumasta.
6. Ompele takaosan keskisauma.
7. Sivusaumat: Laita korvat merkityille paikoille nuppineuloin. Ompele pään
sivusaumat olkapäälle asti. Kiinnitä nuppineuloin sivusaumaan kädet merkityille
paikoille peukalot ylöspäin. Ompele sivusaumat.
8. Ompele nuken alaosaan pieni päärme.
Suun liimaus: (katso kuvia)
 Aseta nukke nurinkäännettynä purkin päälle ja venytä suu levälleen.
 Sido narulla purkin reunaan pingottaen kangasta tiukaksi.
 Levitä liimaa pahviosan sisätaitteen puolelle tasaisesti.
 Aseta yläleuan ja alaleuan keskimerkit tarkasti saumojen kohdalle ja paina pahvi
kiinni suuhun, niin että saumat jäävät pahvin ulkopuolelle.
 Paina kämmenellä pahvia jonkin aikaa, että liima ehtii tarttua tiukasti.
 Anna kuivua rauhassa ennen kuin otat nuken irti purkista.
 Käännä nukke pitäen suuta kiinni. Taivuta suuosa pään sisälle.
Loppusilaus:
 Kiinnitä liikkuvat silmät kuumaliimalla.
 Kiinnitä hiukset kuumaliimalla.
 Täytä pää vanulla. Kokeile sopiva määrä niin, että täyte tukee käden asentoa suuta
liikuteltaessa.
 Vaateta nukke esim. 52-56cm vauvan vaatteella. Kirpputoreilta voi löytyä.
Iloisia hetkiä uuden Näppi-nuken kanssa!
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