ITSE OMMELLEN

FARKUN
VETOKETJU

ANU TUOMAAALA

Näillä välineillä onnistut
Kaiken ompelun perusta on hyvä ja vankka ompelukone.
Jos epäilet koneesi kykyä ja soveltuvuutta ommella vahvaa
farkkukangasta ole varovainen, liian kovakourainen
käsittely saattaa muuttaa koneen ajoitusjärjestelmää.
Valitse vahva lanka, lankoja on saatavissa hyvin
varustelluissa ompelutarvikeliikkeissä ja nettikaupoissa
useita väreijä. Gutermanin Erikoisvahva lanka
vahvuudeltaan 40 on varma ja laadukas valinta farkulle.
Mitä pienempi numero, sen paksumpi lanka, vahvuusluvun
suurentuessa lanka ohenee.
Farkun ketju on helppo purkaa ratkojan lisäksi pienillä
teräväkärkisillä saksilla. Pienet sakset ovat näppärät myös
langanpätkien viimeistelyssä.
Ompelukoneen neulaksi on hyvä valita neula numero 90.
Mitä suurempi vahvuusnumero neulassa on sen paksumpi
neula. Saatavilla on erikseen myös farkkuneuloja, mutta
jos sinulta löytyy normaali laadukas 90 neula pärjäät sillä
hyvin. Älä käytä halpaneuloja. SCHMETS on hyvä ja
laadukas neula. Huonolaatuinen neula saattaa vääntyä
katkeamatta ja aiheuttaa koneen sukkulalle vahinkoa.
Vetoketjun uusimisen yhteydessä tarvitset muutaman
nuppineulan helpottamaan ompelua.

Koneen säädöt
Tikin pituuden täytyy olla melko pitkä, voit ommella tilkulle
ja verrata kyseessä olevissa farkuissa käytettyyn
tikinpituuteen.
Ylälangan kireyttä täytyy paksulle langalle kiristää
melkoisenn paljon. Ompele paksulle koetilkulle, tarkasta,
että lanka ei jätä alapuolelle silmukkaa, mikäli silmukoita
jää kiristä lisää. Jos pieniä silmukoita muodostuu
päällypuolelle on ylälanka jo liian kireällä, löysää sitä.
Säädöt ovat konekohtaisia, etsi koneellesi hyvät
farkkusäädöt ja kirjaa ne ylös mahdollista myöhempää
käyttöä varten.
Alalankaa tarvitsee säätää vain todella harvoin.
Kotiompelukoneet ovat nykyään lähes kaikki mallia, jossa
ei ole puolakoteloa ja alalangan kireyden säätö on hiukan
haasteellisempaa kuin vanhoissa puolakotelomalleissa.
Jos koneessasi on mahdollisuus säätää paininjalan
puristusta voit hiukan löysätä sitä ja kokeilla tuoko se
ompeluusi mukavamman tunnun. Löysäämisestä on
hyötyä etenkin jos farkuissa on joustava stretch
ominaisuus. Kevyempi paininjalanpuristus antaa
joustavan kankaan olla vapaammin ketjun päällä
venyttämättä sitä.

Ketjun purkaminen
Pura ketju irti
kokonaisuudessaan ja
poista kaikki
langanpätkät. Pura myös
päälepäin näkyvät
vetoketjun tikkaukset.

Vyötärökaitaletta on
purettava irti sen verran,
että ketjun suojakaitaleet
ja alavarat irtoavat
ketjusta kuten viereisessä
ja alimmassa kuvassa.

On tärkeää, että purat
tarpeeksi jotta uusi ketju
on vaivattomasti
ommeltavissa ilman että
vyötärökaitale on
ompeleen tiellä.

Ketjun valinta ja
ompelu
Farkuissa käytetään lähes aina
poikkeuksetta metallihampaista
umpiketjua.
Valitse ketju niin, että se on
mielummin hivenen lyhyt kuin
pitkä ja asettuu kauniisti
vetoketjuhalkiolle.

Taita ketjun kangas ketjun
nurjalle puolelle alalaidasta ja
neulaa ketju tarvittaessa kiinni
vetoketjuhalkion suojaläppään.
Huomioi ommelta kohti
vaakasuorassa olevat neulat, voit
ommella ihan neulan lähelle ja
neula on helppo poistaa
ommellessa. Varo ketjun
ylälaidassa, ettei vyötärökaitale
lipsahda ompeleen väliin.
Tämä on apuommel, joka
helpottaa ketjun ompelua.
Tämän vaihe ei ole pakollinen,
enemmän ommeltuasi voit jättää
apuompeleen pois.

Aseta ketju ja suojaläppä
vetoketjuhalkion laitaan, tarkista,
että ketju asettuu kauniisti eikä
aaltoile. Myös tässä vaiheessa
voit halutessasi laittaa muutaman
neulan, mutta varo neulaamasta
liikaa. Liialliset neulat ovat vain
haittana ommellessa. Ompele
ketju kuvan mukaisesti vanhan
ompeleen jälkiä pitkin. Varo
jättämästä vyötärökaitaleen
alapuolta sauman ylälaidan
väliin. Ketju kannattaa ommella
tavallisella paininjalalla niin, että
paininjalan laita seuraa ketjun
hammastusta. Mikäli ommel jää
liian kauaksi ketjusta siirrä
neulatankoa laidemmaksi(säätö
löytyy lähes kaikista kotikoneista,
joissakin malleissa lisäämällä
siksakin leveyttä suoraommel
asetuksiin)
Ompele tikkaukset
vyötärökaitaleelle,
tarkista, että ketjun
ja suojaläpän päät
menevät nurjalla
vyötärökaitaleen
sisälle

Laita nuppineulat
vetoketjuhalkion
laitaan niin
kokonaisuus on
helpompi hallita ja
käännellä.

Käännä farkut nurin ja tikkaa
ketju kiinni vetoketjuhalkion
alavaraan.

Ketju ommeltuna alavaraan

Poista halkion kiinnittävät
nuppineulat ja avaa vetoketju.
Asettele vetoketjuhalkion
alavara, johon juuri ompelit
ketjun, housun miehustaa vasten
niin, että se asettuu kauniisti eikä
vedätä mihinkään. voit laittaa
muutaman nuppineulen, jotta
ompelu helpottuu. (Ks. kuva)

Ompele tikkausten suorat osat
vanhoja ompeleen jälkiä pitkin.
Lopeta ommel siihen, mistä
tikkaus alkaa kaartua
haarasaumaa kohti (Ks. kuva)
Muista kääntää vastakkaisen
puolen suojaläppä pois ompeleen
välistä

Sulje ketju, käännä suojaläppä
paikoilleen. Ompele loppuosa
tikkauksista Vanhoihin ompeleen
jälkiin.

Tikkaa lopuksi vyötärökaitaleen
toinenkin puoli kiinni. Tarkista että
ketjun päät ja alavaran laidat tulevat
siististi vyötärökaitaleen sisään.

Jos haluat huomaamattoman
paikasta, jossa vanha tikkaus
vaihtuu uuten piilota
pakitusompeleet ja langan
vaihtuminen vyölenkin alle.
Vielä viimeistellään langanpätkät
pois ja tehdään viimeistelysilitys.

HIENOA!
FARKUISSA ON NYT UUSI KETJU!
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