Yksisarviskeppihevonen
Yksisarvisella yli esteiden
Itse tehdyn keppihevosen kanssa harrastus voi alkaa, tähdätäänpä teillä esteratsastuksen mestariksi
tai heppojen hoitajaksi omassa pihapiirissä. Keppihevosesta saa persoonallisen erilaisilla kankailla ja
harjalangoilla. Nyt keppihevonen kokee muodonmuutoksen ja ottaa taruolennon hahmon. Katso ohje
ja tulosta kaava!
Ohje:Elina Hiltunen

Mitat
Pääosan korkeus noin 40 cm.
Kepin pituus ratsastajan pituuden mukaan

Tarvikkeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Villakangasta tai vastaavaa
Vanua
2-3 erilaista villalankaa harjaan
Hieman mustaa ja valkoista huopaa silmiin ja sieraimiin
Ohutta (25 g » 100 m) kimallelankaa sarveen
107 cm 1 cm levyistä nauhaa päitsiin
4 pientä (16 mm) avainrengasta päitsiin
Puukeppi
Liimaa
Ilmastointiteippiä

Pää
Leikkaa kaksinkertaisesta villakankaasta (tai vastaavasta kankaasta) 1 sivukappale ja 2 korvaa sekä
yksinkertaisesta kankaasta 1 keskikappale. Lisää 1 cm:n saumanvarat. Huom! Merkitse kappaleisiin
huolellisesti kaikki kohdistusmerkit.
Leikkaa silmät ja sieraimet mustasta ja valkoisesta huovasta. Älä lisää saumanvaroja (kopioi kaavat
sivukappaleen kaavasta).
Ompele keskikappale sivukappaleisiin. Laita tarpeeksi nuppineuloja, jotta kankaat pysyvät paikoillaan.
Tee aukileikkauksia saumanvaroihin kaarevissa kohdissa.
Ompele korvat pareittain yhteen. Jätä alareunat auki. Kavenna saumanvarat ja käännä korvat oikein
päin. Ompele korvat paikalleen kaavaan merkittyyn kohtaan. Taita samalla avonaisesta reunasta
saumanvarat korvan sisälle.
Täytä pää vanulla.
Ompele harjan kiinnitystä varten villalangalla tikkipistoraita keskikappaleen puoliväliin. Aloita korvien
välistä ja lopeta noin 10 cm:n päähän alareunasta. Ompele korvien väliin lyhyt poikittainen pistoraita.
Jos haluat runsaamman otsaharjan, ompele vielä toinen pistoraita korvien väliin edellisen viereen.

Leikkaa erivärisistä villalangoista noin 50 ja 30 cm:n pituisia hapsuja. Lyhyemmät hapsut tulevat
korvien välissä olevaan pistoraitaan. Ota yhteen hapsuun 2–4 lankaa, taita kaksinkerroin ja vedä
lenkkipää virkkuukoukun avulla etupiston alta. Pujota langanpäät lenkistä ja kiristä. Muotoile lopuksi
harjat haluamallasi tavalla.
Liimaa silmät ja sieraimet paikoilleen.

Sarvi
Virkkaa sarvi ohuesta kimallelangasta: virkkaa 4 ks taikasilmukkaan, lisäys ja 3 ks, tee yksi lisäys joka
toinen kerros kunnes työssä on 20 silmukkaa. Virkkaa vielä 15 krs (n. 3,5 cm) suoraa, päätä
piilosilmukalla.
Täytä sarvi vanulla ja käytä apuna virkkuukoukun koukutonta päätä.

Virkkaa sarven pohja: Virkkaa 6 ks taikasilmukkaan. 1. krs: *lisäys*, toista *-* 5 krt (yhteensä 6
lisäystä). 2. krs: *lisäys ja 1 ks*, toista *-* 5 krt (yhteensä 6 lisäystä). Virkkaa vielä *lisäys ja 2 ks*,
toista *-* (yhteensä 2 lisäystä, ei kokonaista kerrosta). Virkkaa kiinteillä silmukoilla yhteen sarven
kanssa ja lisää tarvittaessa vanua, päätä piilosilmukalla. Ompele sarvi otsaan kiinni pienillä pistoilla.

Keppi ja kiinnitys
(Katso vaihekuvat) Tee tuppo kepin päähän: Leikkaa kankaasta ympyrä, jonka halkaisija on noin 15
cm. Ompele harsinpistoilla harjalangasta poimulanka 1 cm päähän kankaan reunasta. Kiristä lankaa
siten, että kankaasta muodostuu pussi, ja laita pussiin hieman täytettä. Laita kepin pää pussiin, kiristä
lanka ja solmi pussi tiukasti kepin pään ympärille. Voit halutessasi teipata pussin vielä varmuuden
vuoksi kiinni keppiin.

Ompele poimulangat avoimeen alareunaan, poimuta ja kiristä alareunaa suppuun. Pujota keppi
paikalleen pään sisälle. Kiinnitä pää ensin ilmastointiteipillä keppiin.
Tee alareunaan kaitale: Leikkaa 6 x 15 cm:n kaitale. Huolittele kaitale tarvittaessa. Ompele kaitaleen
lyhyet sivut yhteen. Aseta kaitale ilmastointiteipin päälle kepin kiinnityskohtaan ja ompele pienillä
pistoilla kiinni pääosan tyveen. Ompele poimulanka 1 cm päähän kaitaleen alareunasta. Laita liimaa
kepin ympäri poimulangan kohdalle ja poimuta kaitaleen alareuna siihen kiinni. Solmi poimulanka
tiukasti kiinni. Poista poimulanka, kun liima on kuivunut.

Päitset
Leikkaa päitset: Turpahihnan yläosa 15 cm, turpahihnan alaosa 14 cm, 2 poskihihnaa 15 cm,
niskahihna 24 cm ja kaulahihna 24 cm. Mitoissa on hihnojen päissä 1 cm:n saumanvarat.
Kiinnitä turpahihnan ala- ja yläosan päät avainrenkaisiin.
Kiinnitä poskihihnojen toiset päät renkaisiin edellisten hihnojen väliin. Kiinnitä poskihihnojen toiset
päät uusiin renkaisiin. Kiinnitä näihin renkaisiin vielä niska- ja kaulahihnojen päät.
Aseta päitset paikalleen.

