
 
 

 

Sovitusnukke on jokaisen ompelijan ehdoton työväline. Sijoita sovitusnukke ompelukoneen ja silitysvälineiden 
yhteyteen työhuoneeseesi ja inspiroidu! 

 

Sovitusnukke on erittäin monikäyttöinen ompeletpa sitten 

itsellesi tai toisille – harrastukseksi tai työksi.  
 

 8- osainen pyörivä sovitusnukke 

 

 säädettävä selän ja nuken korkeus 
 

 13 eri säätökohtaa ympärysmitoille 

 rinnanympärys 

 vyötärönympärys 

 lantionympärys 

 kaulanympärys 
 

 nuppineulatyyny kaulaosassa 

 

 olkapäät hihanistutusta varten 

 

 helmantasaaja 

 

 tukeva varsi ja jalat 

 
 helppokäyttöinen 

 

 väri tumma violetti 

 
 kangaspintainen torso, johon voi kiinnittää 

nuppineuloja 

 

 takuu 2 vuotta 

 

 4 eri kokoa 

 XS = 32-36  

 S = 36-42 

 M = 42-48 

 L = 48-54 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Selän pituuden säädöt (niska – vyötärömitta): 
XS 36 – 42cm S 38 – 44cm  M 40 – 46cm L 42 - 48cm 



 

Vinkkejä sovitusnuken monikäyttöisyydestä: 
 

 aseta kangas nuken päälle nähdäksesi kuinka se 

laskeutuu  

 kokeile kangasta eri päin nuken päälle nähdäksesi värin, 

pinnan tai kuvion muutokset 
 voit suunnitella kankaiden yhteensopivuutta 

asettelemalla eri kangasyhdistelmiä nuken päälle (jakut 

ja puserot – housut ja hameet) 

 kaavasovitus 
 muotolaskoksen, taskun sekä napinläven paikan 

suunnittelu 

 kauluksen suunnittelu 

 koristenauhan, merkin tai aplikaation paikan 

suunnittelu 

 hihanistutus ja hihan pituuden mittaus 

 olkatoppauksien sopivuus 

 vuorikankaan istuvuus vaatteessa 

 helmanpituuden suunnittelu ja merkkaus 

 Sovitusnukkea on helppo muokata sopivan kokoiseksi 

kiinnittämällä vartaloon vanua, superlonia tms täytettä 

tarvittaviin kohtiin.  
Esim. rinnanympärystä voi muokata pukemalla nukelle 

omat rintaliivit ja täyttämällä kupit vanulla. 

 asusta valmis asu huiveilla, koruilla, laukulla ja 

suunnittele erilaisia asukokonaisuuksia 
 puolivalmiin vaatteen voi säilyttää nuken päällä 

ompelutaukojen välillä kankaan rypistymättä tai 

likaantumatta. Pitkien taukojen ajaksi nukke ja vaate 

kannattaa suojata muovipussilla tai kankaalla. 

 välisovituksia on helppo tehdä nuken päällä 

tarvitsematta itse riisua ja pukea joka kerta 

 vaatteen istuvuuden näkee takaa paremmin kuin itselle 

sovitettaessa 

 nuken päällä voi säilyttää päivittäisiä vaatteita yön yli  
 voit käyttää nukkea sisustuksellisesti pukemalla esim. 

vuodenaikojen/juhlapyhien teemaan sopiva asu nuken 

päälle 
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