Lapitekitehnika – Kiirtehnika
Lapitöö materjaliks sobivad hästi vanad meeste triiksärgid, kardinad ja teised
puuvillased riided. Materjali ettevalmistamiseks peske eelnevalt kõik materjalid läbi.
Seejärel lõigake kõik rõivad mööda õmblusvarusid lahti ning lõigake välja ka plekid
ning kulunud kohad. Triikige kangad üle.
1. Asetage lõigatav kangas mööda koelõnga lõikematile sirgelt.
2. Mõõda kangast ühe laiused ribad ja lõika need alusmatil ketaslõikuriga välja

3. Õmmelge saadud ribad sobivas järjestuses omavahel kokku.

4. Pressige valminud pikkade ühendatud ribade õmblusvarud vasakult poolt ühele
poole ära.
5. Asetage saadud pikad ühendatud ribadega tükid alusmatile ja lõigake neist risti
uued ribad. Ribade laius sõltub teie valitud mustrist. Antud juhul on lõigatud 5
cm laiused ribad ja need omavahel ühendatud. Seega ruudustiku
moodustamiseks tuleb nüüd taas 5 cm laiused ribad lõigata.
6. Õmmelge saadud ruutudega ribad omavahel kokku. Kui kasutate riba lapiteki
ääristamiseks, siis õmmelge ruudud üksteise järgi. Kui aga soovite moodustada
mustreid, sobitage ja kombineerige saadud ribad omavahel suuremateks
ruutudeks. Kõige lihtsam on ribad vaheldumisi asetada.

7.

All toodud erinevaid ruudustike moodustamise võimalulsi. Pildid on leitud
internetist ning see on ka parim koht inspiratsiooni ammutamiseks. Parimad
google otsingusõnad oleks Quilt, patchwork, Making quilt, assembling quuilt,
quick tehcniques patchwrok. Otsida võiks inspiratsiooni nii Google pildiotsingust
kui kasutada ka keskkonda Pinterest.

Lapiteki teppimine ilma raamita ja kantimine ning
viimistlemine
Mõõtke lapiteki pealmine osa ära, nii saate teada, kui suure tüki vatiini ja tagumist kangast peate
lõikama.

Vatiin lõigake igast servast 5 cm ja tagumine kangas 7 cm suurem. Nii tagate, et kui kangad ka
õmblusmasina all veidi nihkuma hakkavad, ei jää kangast puudu.

1. Laotage tagumine kangas tasasele pinnnale, pahem pool ülesse poole ja kinnitage tugevalt
pingutades maalriteibiga põrandale.
2. Asetage tagumise kanga peale vatiin nii, et see jääks kanga keskele ja pingutage taas
võimalikult pingule. Samas jälgige, et te vatiini ei rebesta.
3. Asetage aluskanga ja vatiini peale lapitöö parem pool ülesse poole ja pingutage ning
kinnitage ka see põranda külge.
4. Kinnitage kihid omavahel tihedalt nööpnõeltega, jättes nööpnõelte vahele mitte rohkem kui
10 cm. Eriti hoolikalt tuleb kihid kinnitada tepitavate joonte juurest. Kui kasutate vabakäe
tepingut, tuleb tekk kinnitada nööpnõeltega mitte rohkem kui 5 cm vahedega.
5. Võtke teki servad põranda küljets lahti ning asuge teppima, eemaldades nõelu töö käigus nii,
et need õmblusmasina nõela ette ei jääks.
6. Peale töö teppimist laotage lapitekk põrandale sirgelt ning lõigake üleliigne kangas lapiteki
servast ära.

7. Lõigake kangast 5 cm laiused ribad ning triikige sellest kandikeeramise abivahendiga 1 cm
laiune kandipael. Kui on vaja pikemat kandipaela, siis ühendage ribad omavahel
diagonaalõmblusega. Nii ei jää kant teki servas hiljem väga suurde pussakasse.
8. Alustage teki kantimist ühest pikemast äärest ning asetage teki tagumise poole parem pool
vastastiku kandi parema poolega. Õmmelge 1 cm õmblusvaruga kant teki serva külge.
9. Nurkade volitmiseks kasutage eritehnikat, mida näete piltidel.
10. Peale kandi ühe poole kinnitamist õmmelge kant teki paremalt poolelt kinni.

Tekikoti meetod.
Kui ei soovita lapitekki kandiga viimistleda, saab väiksemad tekid lihtsalt ja kiirelt valmis tekikoti
meetodil.
1. Lõigake kangast teki tagumine pool ja vatiin, mis on sama suured, kui lapiteki pealmine pool.
2. Asetage lapiteki pealmine osa parem pool ülesse poole põrandale. Laotage selle peale vatiin
ning kõige peale pahem pool ülsesse poole lapiteki tagumine pool.
3. Kinnnitage kõik servad nööpnõeltega.
4. Jätke lapiteki alumisse otsa u 30 cm laiune ava teki ümber pööramiseks ja õmmelge mööda
serv lapiteki küljed kokku. Kasutage u 1,5 cm laiust õmblusvaru.
5. Keerake lapitekk ümber ja kohendage nurgad ja küljed omavahel.
6. Siluge lapitekk põrandal sirgeks ja kinnitage aluskanga, vatiini ja pealiskanga kihid omavahel
nööpnõeltega. Jätke nööpnõelte vahele mitte rohkem kui 10 cm. Eriti hoolikalt tuleb kihid
kinnitada tepitavate joonte juurest. Kui kasutate vabakäe tepingut, tuleb tekk kinnitada
nööpnõeltega mitte rohkem kui 5 cm vahedega.
7. Teppige tekki esmalt ühte pidi ja seejärel teist pidi jälgides, et kangakihid omavahel nihkesse
ei lähe.
8. Viimasena teppige lapitekk ringiratast mööda serva nii, et ka enne avatuks jäänud ots saab
kinni.

