
Housujen peruskaava 

Housujen peruskaavassa piirretään ensin etukappale. Takakappale piirretään etukappaleen päälle. 

Peruskaavan housut ovat vyötärömittaiset ja ovat malliltaan vartaloa myötäilevät. Kaavan 

piirtämistä varten tarvitaan Housujen mittataulukko. 

Etukappale 

1. Jätä paperin vasempaan reunaan ja yläreunaan n. 15 cm tilaa. 

2. Piirrä paperin vasempaan reunaan sivun pituuden mittainen suora pystyviiva, 

sivuviiva. Mitta löytyy mittataulukosta. 

3. Merkitse viivan ylä- ja alapäähän pisteet 1 ja 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mittaa pisteestä 1 alkaen pystyviivaa pitkin alas. 

- 1cm vyötärön madallus, piste 3. 

- Istumakorkeuden verran, piste 4. Mitta löytyy 

mittataulukosta. 

5. Piirrä pisteestä 3 suora vaakaviiva oikealle, vyötäröviiva.  

6. Piirrä pisteestä 4 suora vaakaviiva oikealle, 

istumakorkeusviiva.  

7. Mittaa pisteestä 2 ylöspäin 4 cm, piste 5. 

8. Piirrä pisteestä 5 suora vaakaviiva oikealle, 

lahkeensuuviiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Mittaa pisteestä 4 pystyviivaa pitkin alas polvenkorkeuden verran, piste 

6. Mitta löytyy mittataulukosta.  

10. Piirrä pisteestä 6 suora vaakaviiva oikealle, polviviiva. 

11. Mittaa pisteestä 4 pystyviivaa pitkin ylös 1/10 puolikkaasta lantion 

ympäryksestä + 3 cm, piste 7. 

12. Piirrä pisteestä 7 suora vaakaviiva oikealle, lantioviiva. 

 

 

 

 

13. Mittaa pisteestä 7 oikealle 

etukappaleen leveys, piste 8. Mitta löytyy 

mittataulukosta. 

14. Piirrä pisteestä 8 ylös ja alas 

pystyviiva kuvan mukaisesti. Merkitse 

piste A kuvan mukaisesti. 

15. Mittaa pisteestä 8 oikealle vaakaviivaa pitkin etukappaleen 

haaraosan leveys: 1/10 puolikkaasta lantion ympäryksestä + 

1cm, piste 9. 

 

 

 

 

 

 

16. Mittaa pisteiden 7 ja 9 puoliväli. 

17. Piirrä kuvan mukaisesti pystyviiva, langansuunta/prässiviiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Mittaa alimmalla viivalla prässiviivan molemmille puolille 

¼ lahkeen suun ympäryksestä. Mitta löytyy mittataulukosta. 

19. Piirrä mitatuista kohdista ylös 5 cm mittaiset apuviivat. 

20. Piirrä pisteistä 7 ja 9 viivat apuviivoille kuvan mukaisesti, 

lahkeen ulko- ja sisäsivu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Mittaa pisteestä A: 0,5 cm vasemmalle, piste 10. 

22. Mittaa pisteestä 8: 0,5 cm oikealle. 

23. Piirrä viiva kuvan mukaisesti mitattujen pisteiden 

välille. 

24. Piirrä kaari kuvan mukaisesti viivan jatkoksi, 

haarakoukku. 

25. Mittaa pisteestä 10 vasemmalle: ¼ vyötärön 

ympärys + 3 cm, piste 11. 

 

 

 

26. Mittaa prässiviivan ja pisteen 11 puoliväli ja piirrä 

pystysuora pisteviiva kuvan mukaisesti. 

27. Mittaa apuviivan kummallekin puolelle 1 cm. 

28. Mittaa apuviivaa alas 10 cm ja siitä kohtaa 0,5 cm 

vasemmalle. 

29. Piirrä muotolaskoksen sivuviivat mittauksien 

mukaisesti. 

 

 

 



 

30. Mittaa pisteestä 11: 1 cm ylös ja piirrä 

vyötäröviiva uudelleen kuvan mukaisesti. 

31. Piirrä pisteestä 11 lantion kaari kuvan 

mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

32. Etukappale on valmis. Sen ääriviivat 

kannattaa korostaa jollakin värillä. 

 

  



Takakappale 

Takakappale piirretään etukappaleen päälle. Selkeyden vuoksi 

etukappaleen viivat ovat sinisellä. 

 

1. Mittaa lantioviivan ja prässiviivan leikkauspisteestä 2 cm 

oikealle, piste 12. 

2. Mittaa pisteestä 12 oikealle ¼ takakappaleen leveydestä, piste 

13. Mitta löytyy mittataulukosta. 

3. Mittaa pisteestä 4: 4 cm ylöspäin, piste 14. 

4. Piirrä viiva pisteestä 13 pisteeseen 14.  

5. Piirrä pisteen 13 kohdalla 14-13 viivaan nähden 

kohtisuoraviiva kuvan mukaisesti.  

 

 

 

 

6.  Jatka etukappaleen lantioviivaa kuvan mukaisesti 

vasemmalle. 

7.  Piirrä kohtisuoraviivalta lantioviivan jatkeelle 

takakappaleen leveyden mittainen viiva, pisteet 15-16. Mitta 

löytyy mittataulukosta. 

 

 

 

 

 

8. Mittaa pisteiden 16 ja 12 väli. 

9. Mittaa pisteestä 12 edellä mainitun välin verran oikealle 

vaakasuoraan, piste 17. 

10. Mittaa polviviivalla ja lahkeensuuviivalla pisteet 2 cm 

etäisyydelle etukappaleen viivoista. 

11. Piirrä pisteistä 16 ja 17 lahkeensuuhun takakappaleen 

ulko- ja sisäsivuviivat kuvan mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Piirrä etukappaleen vyötäröviivalle jatke kuvan mukaisesti. 

13. Jatka takakappaleen ulkosivuviivaa pisteestä 16 ylöspäin, 

piste 18. 

 

 

 

 

14. Merkitse apupiste A prässiviivan ja polviviivan 

leikkauspisteeseen kuvan mukaisesti. 

15. Mittaa apupisteen A ja pisteen 18 välimatka. 

16. Mittaa apupisteestä A sama matka oikealle yläkulmaan, 

piste 19.  

17. Yhdistä pisteet 18 ja 19 viivalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Mittaa pisteestä 19 vasemmalle 1 cm, piste 

20 

19. Mittaa pisteestä 20 vasemmalle 

takakappaleen vyötärön ympärys, piste 21. Mitta 

löytyy mittataulukosta 

20. Mittaa pisteiden 20 ja 21 puoliväli ja piirrä 15 

cm katkoviiva kuvan mukaisesti. 

21. Mittaa apuviivan molemmille puolille 2 cm ja 

piirrä muotolaskoksen sivut kuvan mukaisesti. 

 

 

 

 



22. Piirrä kuvan mukaisesti takakappaleen 

ääriviivat. 

23. Piirrä haarakoukku. Takakappaleen 

haarakoukku on noin 0,5 cm alempana kuin 

etukappaleen. 

24. Takakappaleen kaava on valmis. Sen viivat 

voi korostaa jollakin värillä. 

 

 

 

25. Kopioi kaavat erilliselle paperille 

erikseen. 


