
14.-20.11.



Rippijuhlamekko.

Villakangastakki.

Hei kaikille! Tänään alkaa Ompelijantaivaan viikko.

Ompelijantaivas on keväällä perustettu uusi yritys. Teen korjaus- ja
mittatilausompeluita toimitilassani Liitsolassa Poutalankulmantiellä.
Kertoilen tämän viikon aikana korjaus- ja mittatilausompeluista tarkemmin.
Minulta löytyy myös verkkokauppa ja siitäkin tulen kertomaan myöhemmin lisää.
Kankaita ja ompelutarvikkeita voi tulla myös ostamaan toimitilaltani.
Mutta alkuun haluaisin kertoa itsestäni, koska luulen, että monikaan ei minua
tunne. 

Olen siis Jenni. Alkujaan kotoisin Aitoosta. Tänne olen eksynyt yllätys yllätys
miehen perässä. Olen asunut Punkalaitumella jo n. 15 vuotta. Ammatikseni olen
tehnyt hoitajantöitä n. 30 vuotta, joista reilun 12 vuotta Tays:ssa Teho-osastolla
sairaanhoitajana. Tätä työtä teen edelleen osa-aikaisesti. Erilaisia käsitöitä olen
harrastanut pienen ikäni ja tämä innoittikin lähtemään opiskelemaan ompelua
enemmänkin ja nyt olen valmistumassa jouluna pukeutumisen ja vaatetuksen
Artesaaniksi.

Tämän opiskelun myötä syntyi ajatus omasta yrityksestä. Halu luoda asiakkaille
uusia hienoja vaatteita ja nähdä oma kädenjälkensä niissä. Myöskin kierrätys on
lähellä sydäntäni ja sitä kautta myös kierrätysompelu. Minusta on hauskaa luoda
vanhoista vaatteista tai kankaista uusia tuotteita. Korjausompelu on myös lähellä
sydäntä , koska vaatteita ei kannata heittää pois, jos niissä on pieni tai vähän
isompikin reikä tai vetoketju rikki. Korjaamalla saadaan niistä täysin
käyttökuntoinen vaate.

Mutta näistä lisää seuraavassa postauksessa. Olethan kuulolla!

14.11.

Kravateista tehtyjä
kasseja.

Kravatti ja rusetteja
hääporukalle.



Heippa Kaikille! Tänään ajattelin jutella korjausompeluista. Periaatteessahan
kaikkea voi korjata ja kannattaakin. Tekstiilijätettä syntyy suomessa suuria määriä
tämän kertakäyttökulttuurin myötä.

Periaatteessa kaikki vetoketjut pystytään vaihtamaan ja osaan riittää että
laitetaan uusi vedin paikoilleen. Isoja reikiäkin pystytään paikkaamaan niin
takeista kun housuistakin. Useimmiten korjaukset pystyy tekemään hyvinkin
huomaamattomasti. Korjausompeluun luokittelen myös sen, että tehdään
vanhasta vaatteesta jotakin uutta muokkaamalla sitä.

Voin tehdä vaikka Isän paidasta lapselle mekon tai äidin paidasta lapselle housut.
Melkein voisin sanoa että taivas on vaan rajana mitä vanhoista vaatteista voi
tehdä. Vanhoista pirtin verhoista voi tehdä vaikka uuden päällystakin. Näin kun
kierrätetään ei synny niin paljoa tekstiilijätettä ja onhan ajatus kiva että voidaan
tehdä juuri sellainen tuote mistä sinä pidät sekä säilyttää muistot vanhoista
vaatteista ja niiden omistajistaan.

Myöskin uusista vaatteista voidaan tehdä muokkaamalla erilaisia, voidaan vaikka
vaihtaa vetoketjun paikkaa niin takista tulee jo erinäköinen ja mahdollisesti
saadaan kokoa isonnettua. Laitan kuvia millaisia korjauksia voisi tehdä.

15.11.

Miesten kauluspaidoista
tehtyjä pupumekkoja.



Takki ennen muokkausta. Takki vetoketjun siirron
jälkeen.

Suht. huomaamattomia
reikien paikkauksia.



Moikka vaan! Tänään aiheena mittatilausompelu.

Teen siis asiakkaille tuotteita laidasta laitaan, voin tehdä vaikka juhlamekon.
Otan asikkaasta mitat ympäri vartaloa, joiden pohjalta sitten piirrän peruskaavan
ja sen avulla teen sovitteen. Tämän jälkeen kuosittelen kaavan ja hieman
mekosta riippuen saatan tehdä tässä vaiheessa uuden sovitteen, varsinkin jos
mekko on hyvin tyköistuva ja kangas on kallista. Tämän jälkeen valmistan
juhlamekon jota sovitetaan ainakin kertaalleen, jotta saadaan juuri sellainen
mekko kuin asiakas haluaa. Koko projektiin varaisin hyvin pari kuukautta aikaa,
mielummin enemmän. Sovituksia 1-4 kertaa. Tämä juhlamekko on varmasti iso
töisin, mutta yksinkertaisempia töitä onnistuu pienemmillä sovituksilla ja aika
välillä. Esimerkiksi trikootuotteissa otan vaan muutaman mitan ja en teen
sovitteita. Miehille onnistuu kauluspaidat ja suorat housut.

Tässä oli joitakin esimerkkejä mitä mittatilaustyönä voi tehdä, mutta suosittelen
tulemaan rohkeasti kysymään jos mielessäsi on joku tuote ja malli, pystyykö
sellaisen toteuttaa ja mikä on hinta-arvio.

Punkaitumelaiset viikko huipentuu sunnuntaina 20.11.22 pidettäviin avoimiin
oviin/avajaisiin klo 13-16. Tällöin tarjolla kaffetta, pullaa ja makkaraa.
Avaistarjouksena -10% korjaus- ja mittatilausompeluista 20-27.11 välisenä aikana
tuoduista ja tilatuista tuotteista.

Kuvissa joitakin mittatilauksena tehtyjä vaatteita.

17.11.

50-luvun kellohelmainen
mekko.

Vuoritettu hame, jossa
taskut edessä.

Pupuhuppari.



Pienoismalli
pitsipaidasta. Trenssitakki.

Kravateista tehty mekko.

Moi vaan! Mistäs minut löytää ja koska.
Toimitilani sijaitsee Poutalankulmantie 450. Punkalaitumen Liitsolassa. Ison
punaisen varaston vaaleanpunaisen seinän takana. Toistaiseksi olen avoimena
sovitusti, eli minut tavoittaa numerosta 0401541433.

Vuoden alusta tulee paremmin aukioloaikoja, jolloin ainakin olen paikalla.
Huomennahan on sitten ne avoimet ovat/ avajaiset. Klo 13-16. N. Sadalle hengelle
on varattu makkaraa, eli tulkaahan pelastaan mut ettei koko ens vuotta tarvi
makkaraa syödä Kuvissa vähän viitoja mistä minut löytää, ja lupaan että viimeisen
kuvan vaatetusta minulla ei ole huomenna päällä!

19.11.



Kiitoksia kaikille seuraajille ompelijantaivaan viikolla. Viikko huipentui avoimiin
oviin/avajaisiin ja teitä kävijöitä olikin valtavan paljon. Suuri kiitos kaikille!
Tulevalla viikolla tuoduista korjausompeluista saa vielä -10% alennuksen. Tuo
paikanpäälle tai sunnuntaina 27.11 olen joulunavauksessa pitäjällä.

20.11.


