
 

 

Printsessi kostüüm 

Keep 

1. Lõigake kangast lapse 3 T-särgi laiune ja 1,5 t-särgi pikkune tükk 

2. Pöörake hõlmade ääred tagasi ja palistage 

3. palistage ka alläär 

4. krookige kaeluse osa umbes 2 cm sügavuste voltidega, alustades selja keskselt. 

5. Kantige keebi ülemine äär diagonaalkandiga nii, et kummagi keebi hõlma äärde jääb 

vähemalt 30 cm pikkune sõlmimise pael. 

 

Kroon 

1. Joonisitage läikivale kangale krooni kujutis, mis on lapse pea ümbermõõdust veidi pikem. 

Joonistage endale sobiv arv sakke, jättes pea taha ühele poolele ülekatteks väikese osa 

sirgeks. 

2. Lõigake kangast välja 2 krooni tükki 

3. asetage krooni tükid paremad pooled vastastikku kokku. 

4. Asetage krooni tükid vatiinile ja õmmelge 3 kangakihti omavahel kokku, jättes ühe krooni 

otsa avatuks. 

5. Pöörake kroon ringi ja teppige mööda välimisi servi üle.  

6. Kinnitage krooni otstesse takjapael nii, et seda saab vastavalt lapse pea ümbermõõdule 

reguleerida. Joonisel sinisega. 

 

 

 

 

Seelik 

1. Mõõtke alus-seelku jaoks umbes 1 m pikkune ja 40 cm laiune õhemast kangast tükk. 

2. Lõigake kangast 1 m pikkune ja 10 cm laiune kangariba värvliks. 



 

 

3. Lõigake lapse vöö ümbermõõduga ühe pikkune kumm ja õmmelge selle otsad kokku. 

4. Õmmelge värveli otsad paremad pooled vastastikku kokku, nii et moodustuks rõngas. 

5. Voltige rõngas pooleks pahemad pooled vastastikku, nii, et värvli laius on nüüd 5 cm ja 

asetage kokku õmmeldud kumm värvli sisse. 

6. Õmmelge kummi pingutades kumm värvli sisse nii, et värvli alumised otsad jääksid lahti. 

7. Lõigake kangast 2,5 m pikkune ja 50 cm laiune riba pealisseelikuks ja krookige selle üks 

pikem serv. 

8. Õmmelge pealisseelik toruks kokku.  

9. Asetage värvli sisemise külje parema poole vastu voodri parem pool ja seeliku parem pool 

nii, et saate kolm kihti kangast omavahel kokku õmmelda. 

10. Õmmelge kangad kokku. 

11. Pöörake värvli paremal pool värvel tagasi ja õmmelge  seeliku peale kinni. 

12. Palistage seeliku pealmise osa ja voodri serv. 

 


