
Joustava yläosa 

Joustavan yläosan peruskaava on ilman muokkauksia tehtynä ihoa myötäilevä pitkähihainen paita. 

Paidan pääntie on melko pieni. Piirrettävä kaava on puolikas etu- ja 

takakappaleesta. Kaavan piirtämiseen tarvitaan joustavan yläosan 

mittataulukkoa. 

 

1. Piirrä aloituspiste A kaavapaperin yläreunaan. Jätä pisteen oikealle 

puolelle ja yläpuolelle 5 cm tilaa. 

2. Piirrä pisteestä A alas suora viiva. Viiva on vaatteen pituinen. Pituus 

löytyy mittataulukosta. Merkitse viivan alapäähän piste B. 

 

3. Mittaa aloituspisteestä A alas kädentien korkeus. Mitta löytyy 

mittataulukosta. Merkitse siihen piste C. 

4. Mittaa aloituspisteestä A alas selän pituus. Merkitse siihen piste D. Mitta 

löytyy mittataulukosta. 

 

 

 

 

 

5. Piirrä pisteistä A, B, C ja D suora viiva vasemmalle 

Viivojen nimet: 

A = ylin viiva 

C = Rinnan ympärys 

D = Vyötärön ympärys 

B = Vaatteen pituus 

   

 

 

6. Mittaa pisteestä B vaakaviivaa pitkin ½ rinnan 

ympäryksestä. Mitta löytyy mittataulukosta. 

7. Piirrä pystyviiva KE = keskietu. 

8. Oikeanpuoleinen pystyviiva on KT = keskitaka. 

 

 

 

 



9. Mittaa pisteestä C vaakaviivaa pitkin vasemmalle 

selänleveys (C – 1). Mitan löydät mittataulukosta. 

10. Piirrä viiva ylös. (Kohta 1). 

11. Jatka kohdasta 1 Mittaa kädentien leveyden verran 

vasemmalle vaakaviivaa pitkin (1 – 2). Mitta löytyy 

mittataulukosta. 

12. Piirrä viiva ylös. (Kohta 2). 

 

 

 

13. Mittaa kohtien 1 ja 2 puoliväli. 

14. Piirrä puolestavälistä viiva alas. Viiva on vaatteen 

sivuviiva (Sivu). 

 

 

 

 

 

 

 

15. Mittaa pisteiden A ja C väli. 

16. Saatu mitta jaetaan luvulla 4. 

17. Mittaa pisteestä C lasketun mitan verran ylöspäin. 

18. Piirrä kohdasta vaakatasoon apuviiva kuvan 

mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. Mittaa ylimmästä viivasta 2 cm ylöspäin. 

20. Piirrä apuviiva kuvan mukaisesti.  

21. Mittaa ylimmästä vaakasuorasta viivasta 2 cm 

alaspäin. 

22. Piirrä apuviiva kuvan mukaisesti. 

 

 

 

23. Mittaa pisteestä A pääntien leveyden verran 

vasemmalle. (Kohta 3) Mitta löytyy mittataulukosta. 

24. Mittaa pisteestä E pääntien leveyden verran 

oikealle. (Kohta 4). 

 

 

 

 

 

25. Piirrä kohdasta 3 olkaviiva katkoviivalle. 

Viivan pituus löytyy mittataulukosta. 

26. Piirrä kohdasta 4 olkaviiva katkoviivalle. 

Viivan pituus löytyy mittataulukosta. 

Olan pituus vaikuttaa siihen, mihin kohtaan 

viiva osuu.  

 

27. Piirrä kädentiet kuvan mukaisesti. 

Oikeanpuoleinen kaari on loivempi 

(takakappale). 

28. Alimman apuviivan kohdalla kädentien 

viivat ovat 1 cm etäisyydellä 

pystyviivoista.  

Kädenteiden malli voi olla erilainen 

vartalon mallista johtuen. 

 



29. Mittaa pisteestä A 3 cm alaspäin. 

30. Piirrä kaari kohdasta 3. Takakappaleen 

pääntie. 

31. Mittaa pisteestä E alas pääntienleveyden 

verran. Mitta löytyy mittataulukosta. 

32. Piirrä kaari kohtaan 4. Etukappaleen pääntie. 

 

33. Mittaa pisteestä D ¼ vyötärön ympäryksestä 

vasemmalle vaakaviivaa pitkin (piste 7). Mitta 

löytyy mittataulukosta. 

34. Mittaa pisteestä F ¼ vyötärön ympäryksestä 

oikealle vaakaviivaa pitkin (piste 8). Mitta löytyy 

mittataulukosta. 

35. Piirrä pisteisiin viivat kuvan mukaisesti.  

 

 

 

 

 

36. Mittaa pisteestä B ¼ alalantion ympäryksestä 

vasemmalle vaakaviivaa pitkin (piste 9). Mitta 

löytyy mittataulukosta. 

37. Mittaa pisteestä G ¼ alalantion ympäryksestä 

oikealle vaakaviivaa pitkin. Mitta löytyy 

mittataulukosta. 

38. Piirrä kaarevat viivat kohtien 7-10 ja 8-9 

välille. Viivat ovat vaatteen lopulliset sivuviivat. 

Vaatteen muoto vaihtelee vartalon muodon 

mukaan. 

39. Kopioi kaavan osat erilleen kaavapaperille. 


