
KERKKOON KANSANPUKU  Sivu 1/3 
Kerkkoon kyläyhdistys ry. ja Porvoon kansalaisopisto 2010-2011 

LIIVIN VALMISTUSOHJEET 
 

Tarvikkeet 
Villainen liivikangas lev. 100 cm, pituus koosta riippuen n. 1,2-1,6 m 

Luonnonväristä pellavapalttinakangasta vuoriksi  

Liivin väristä ompelulankaa 

Pellavalankaa käsin ompeluun (esim. Bockens) 

Viininpunaista puuvillalankaa napinläpien ompeluun 

10 liivin kankaalla päällystettyä nappia, ∅ 1,3 cm 

 

Ennen ompelun aloittamista pyydä liivin kaavat lainaksi Kerkkoon kyläyhdistykseltä. 

Kaavoja löytyy eri kokoja.  

 
Ompeluohje 
Piiloon jäävät ompeleet voi tehdä ompelukoneella. Näkyviin jäävät ompeleet tehdään 

käsin. 

 

1. Vuorin valmistaminen: Leikkaa ensin liivin kappaleet vuorikankaasta, lisää 

saumavara 1 cm. Harsi kappaleet yhteen ja sovita liivi käyttäjälleen sopivaksi. Tee 

tarvittavat muutokset vuorikankaaseen. Pura vuorikankaasta harsittu liivi ja käytä 

kappaleita varsinaisen liivikankaan leikkaamisessa kaavoina.  

 

2. Kaavojen asettelu liivikankaalle: Asettele vuorikappaleet liivikankaalle. Muista 

lisätä etukappaleisiin 10 cm:n alavarat. Ole myös tarkkana keskitakakappaleiden 

asettamisessa kankaalle, että valmiissa liivissä raidat osuvat keskitakasaumassa 

kohdakkain ja muodostuu V-kuvio.  

 

3. Liivikankaan leikkuu: Kun vuorikankaan kappaleet on asetettu liivikankaalle, harsi 

merkkilanka n. 2-3 mm:n etäisyydelle vuorikappaleiden reunasta. Huolittele liivin 

kappaleet merkkilangan vierestä kolmipistesiksakilla. Leikkaa liivikappaleet irti 

kankaasta merkkilankaa pitkin. (kuva 1) 
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4. Etukappaleiden ompelu: 

Valmista pieni yksitaitteinen 

päärme molempien etukappaleiden 

alavarojen reunaan. Taita alavara 

liivikankaan päälle niin, että 

kankaan oikeat puolet ovat 

vastakkain. Aseta vuorikangas 

liivikankaan päälle niin, että 

liivikankaan ja vuorikankaan oikeat 

puolet vastakkain. Liivin alavara jää 

liivin ja vuoren väliin. Venytä 

vuorikangasta niin, että se on yhtä 

suuri kuin varsinainen liivikangas. 

Tällä tavoin liivikangas kääntyy hieman vuorin puolelle, eikä vuori pilkota valmiin 

liivin reunoista. Ompele yhteen, jätä kääntöaukko sivusaumaan. Käännä kappaleet 

oikein päin ja ompele kääntöaukko käsin kiinni.  

 

5. Takakappaleiden ompelu: Harsi ensin liivikankaan keskitakasauma ja tarkista, 

että kankaan raidat osuvat kohdakkain. Ompele. Ompele sivutakakappaleet 

keskitakakappaleisiin kiinni. Kokoa liivin vuori samassa järjestyksessä. Ompele 

liivikangas ja vuorikangas yhteen oikeat puolet vastakkain. Venytä vuorikangas 

liivikankaan kokoiseksi. Älä ompele keskitakakappaleiden alareunaa kiinni vuoriin, 

sillä siitä kappaleet käännetään oikein päin ja siihen kiinnitetään myöhemmin körtit.  

 

6. Liivin kokoaminen: Ompele liivin olkasaumat ja sivusaumat. Huomaa 3 cm:n 

saumavarat. Niiden avulla voidaan säätää liivin kokoa. Silitä saumavarat auki.2  

 

7. Körttien valmistaminen: Ompele läppäkörttien vuorikankaat kiinni liivikankaisiin. 

Venytä vuorikangas liivikankaan kokoiseksi. Käännä.  

 

8. Körttien kiinnittäminen ja poikkilaskoksen valmistaminen: Aseta läppäkörtit 

liivikankaan kanssa oikeat puolet vastakkain ja ompele körtit paikalleen kiinni 

liivikankaaseen. Saumavara taitetaan valmiin liivin sisäpuolelle. Taita liivi 

Kuva 1 
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kaksinkerroin ja ompele 

molemmista läppäkörteistä 

lähtien etukappaleen etureunaan 

saakka 0,5 cm leveä poikkilaskos. Taita 

läppäkörttien kohdalta vuorikankaan 

saumavara liivin sisäpuolelle ja ompele 

aukko käsin kiinni. (kuva 2) 

 

 

 

9. Nappien kiinnittäminen ja napinläpien ompelu: Valmista liivi niin, että liivin 

ollessa kiinni vasemmanpuoleinen etukappale tulee päällepäin. Kiinnitä molempiin 

etukappaleisiin neljä nappia. Valmista vasemmanpuoleiseen etukappaleeseen 

kolme napinläpeä: ompele ne ensin 

koneella tiheällä napinläpisiksakilla ja 

sen jälkeen käsin pykäpistoilla. Kiinnitä 

molempien poikkilaskoksen ja 

läppäkörtin yhtymäkohtaan nappi. 

(kuva 3)  
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