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Peti peittoon
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VENEIDEN VUOTEET OVAT USEIN ERIKOISEN MUOTOISIA. SIISTIN KAJUUTAN
VIIMEISTELEE MITTOJEN MUKAAN OMMELTU PÄIVÄPEITE.

angaskaupoissa myydään 135–300 cm leveitä päiväpeittoihin sopivia peitekankaita, joiden metrihinnat vaihtelevat kankaan leveyden ja materiaalin mukaan. Useimmat peitekankaat ovat valmiiksi tikattuja, mutta taustatikkikangasta
saa erilläänkin, jos haluaa yhdistää sen muuhun sisustuskankaaseen. Myös tikkaamattomia peitekankaita on markkinoilla.
Kangaskaupasta tai ompelu-
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tarvikeliikkeestä löytyy päiväpeiton reunan huolitteluun erilaisia
esimerkiksi täysvinoja satiinivinonauhoja, samoin monenvärisiä ompelulankoja eri materiaaleissa.
Metritavaran sijaan peite syntyy myös tehdasvalmisteista päiväpeitettä muokkaamalla. Ompelimme kotimaisesta yhden hengen päiväpeitteestä veneen keulahytin punkkaan sopivan mallin. Päiväpeitteen sävy sopi mukavasti veneen värimaailmaan, ja

yksinkertainen koristetikkaus salli
muokkausleikkaukset hyvin.

STRATEGISET MITAT
Ennen materiaalin ostoa on otettava muutama mitta veneessä.
Patjan olisi hyvä olla mitattaessa
paikallaan, koska päiväpeitteen
tulee reilusti peittää koko patja ja
patjan yläpinta on veneen laitojen kaartumisen vuoksi leveämpi
kuin sen alapinta ja punkan pohja.
Suunnittele ensin kaava vaikka ruutupaperille. Kaavassasi

yksi ruutu voi vastata esimerkiksi kymmentä senttiä. Mittaa patjan pituus keskilinjan suuntaisesti
(mallikaaviossa K1) ja lisää siihen
punkasta näkyviin jäävä patjan
korkeus etureunassa sekä lisäksi vähintään 20 cm työstämistä
ja sijaamista varten, jopa enemmänkin, mikäli haluat kääntää
peitteen reunan patjan alle. Näin
saat tarvittavan kankaan pituusmitan (K2).
Mittaa sitten patjan suurin leveys (mallissa L1) ja lisää myös

siihen noin 20 cm sijausvaraa.
Pituus- ja leveysmitan avulla voit
nyt ostaa mieleisesi kangaspalan.
Mikäli käytettävissäsi kuitenkin
on patjaa kapeampi materiaali,
kuten tapauksessamme valmis
päiväpeite, tulee varmistaa, että
materiaalin leveys on noin 20 cm
suurempi kuin patjan puolivälistä
mitattu leveys (mallissa P). Merkitse kaavaasi patjan leveys myös
puolivälissä sekä kapeimmassa
kohtaa keulassa.
Kun punaisen kuvion mitat
ovat selvillä, piirrä sen ympärille
väljempi musta kuvio ja merkitse
siihen sijausvaralla lisätyt mitat,
myös vinoihin reunoihin. Reunakenauhan määrän arvioimista
varten laske yhteen mustan kuvion neljän sivun pituudet. Varaa
hieman ylimääräistä muun muassa nauhan liitoskohtiin.
Keulapunkan muoto on tyypillisesti hieman kaareutuva, kärjestään katkaistu kolmio. Kaareutumista voi halutessaan muotoilla peitteeseen, mutta peit-

teen käyttö onnistuu suorillakin
linjoilla.

LEIKKAAMINEN
Täysleveää materiaalia työstäessäsi leikkaa peitteen etunurkista
alkaen viistot leikkaukset keulapäähän asti niin, että patjan kapeimpaankin kohtaan tulee reilusti peitettä. Hahmottele esimerkiksi pitkää rimaa viivaimena käyttäen sivujen leikkausviivat kangasliidulla kankaalle.
Peilikuvamaisten leikkausten
ja kulmien pyöristämisen jälkeen sinun tarvitsee enää ommella peitteeseen sopivan väriset reunakkeet esimerkiksi satiinivinonauhasta. Sen ohje alkaa
kuvasta 14.
Kapea materiaali vaatii enemmän työvaiheita, koska mate
riaalin leveys L2 on pienempi kuin
patjan leveys L1. Voit kokeilla ensin ruutupaperikaavaasi leikkaamalla, kuinka kiilakappaleet irrotetaan ja käännetään alareunaan.

Suunnittele kaava
ensin vaikka ruutupaperille.

Näin otat mitat veneesi päiväpeitettä varten.

1

Peiton
kokoa mää
riteltäessä
patjojen on
hyvä olla
paikoillaan.

Askel
askeleelta
Päiväpeiton
ompelu

2

On parempi mitata kahdesti ja leikata kerran kuin
päinvastoin!

4

Keulan
puoleises
ta päästä lei
kataan irti kii
lat, jotka om
mellaan toisen
pään sivuille.

3

Leikkaa kankaan puolivälistä keulaan
päin niin, että mallikaavioon harmaalla
merkityt kappaleet A ja B irtoavat. Tämä
leikkaustapa minimoi materiaalin hukan.

5

Kiilakappaleita käytettäessä alkuperäiset reunake
nauhat irrotetaan ratkojalla saumattavilta kohdilta. Ne
ommellaan myöhemmin peräkkäin ja kiinnitetään peiton
uuteen ulkoreunaan.
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6

7

Kappaleet kiinnitetään toisiinsa oikeat
puolet vastakkain nuppineuloilla.

9

Kiinnitä kappaleet suoralla ompe
leella. Työskentelyyn sopii mikä ta
hansa perusompelukone. Ompelulangan
kannattaa olla mahdollisimman saman
sävyistä kuin peitteen.

8

Varmista ennen ompelua, että kuviot tai ko
ristetikkaukset jatkuvat siististi sauman yli.
Voit siirtää kappaleita suhteessa toisiinsa vielä
tässä vaiheessa.

Peitteen osien harsiminen yhteen pitää kappaleet
kohdakkain ompelun aikana etenkin, jos materiaalissa
on myös vanukerros ja vuorikangas tai materiaali on liu
kasta. Sama koskee reunakenauhaa.

10

Huolittele sitten saumanvara siksa
killa. Mikäli haluat saumasta erityi
sen kestävän ja sileän, silitä huoliteltu sau
manvara nurjalta puolelta peitettä vasten ja
tikkaa se suoralla ompeleella kiinni nurjal
ta puolelta.

13

11

Tasoita reuna sauman
molemmin puolin.

12

Tasoita alareuna. Pituu
desta menetetään tässä
hieman.

15

Jos peiton
alkuperäi
nen reunake
nauha loppuu
kesken, saman
värisen peitto
kankaan ylijää
mäpaloista voi
askarrella lisää.

Reunakenauha kiinni
tetään suoralla ompe
leella. Tikattu reunake sopii
ulkonäöltään hyvin tikattuun
päiväpeitteeseen. Tarkkaile,
että kaikki kerrokset ovat
ompelun aikana paikoillaan.
Käännä reunakenauhan
päähän pieni päärme nau
han liitoskohdassa, ettei
reuna jää purkautumaan.

14

Reunakenauha kiinnitetään
paikalleen nuppineuloilla ja
harsitaan tarvittaessa.

16

Reunakenauha viimeistelee peitteen
sievästi ja pyöristetty kulma helpottaa
ompelua. Reunake voidaan ommella myös
kahdessa vaiheessa, ensin oikeat puolet vas
takkain reunakenauha avattuna ja sen jälkeen
nauha käännetään nurjalle puolelle ja ommel
laan kiinni käsin piilopistoilla. Ompeleita ei
tällöin jää näkyviin lainkaan.
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17

Samaan tapaan syntyvät päiväpeitteet mui
hinkin veneen vuoteisiin. Epäsymmetrisen
peräkajuutan vuoteeseen suunnitellaan oma kaa
vansa, jossa vain toinen pitkä sivu on viistottu.

18

Merihenkiset koristetyynyt viimeistelevät sisus
tuksen. Tässä kelpaa ottaa vaikka päivänokoset.

