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Kuulin kv-vaihtoon lähtemisen mahdollisuudesta ensimmäisenä opiskeluvuotena Omniassa. Ajattelin 

heti, että olisi mielenkiintoinen kokemus lähteä vaihtoon ulkomaille. Toisena opiskeluvuotena täytin 

hakemuksen vaihtoon Barcelonaan, joka hyväksyttiin. 

Matkaan rupesin valmistautumaan pari kuukautta ennen lähtöä, aikaa oli juuri sopivasti löytää 

mielekäs huoneisto Barcelonasta. Halutessa Omnian kv-koordinaattorit kyllä auttavat löytämään 

sopivan huoneiston ja varaamaan lentoliput. 

Löysin oikein mukavan huoneen airbnb.fi nettisivuilta. Tämä pariskunta oli saanut paljon hyvää 

palautetta, ystävällisestä vieraiden vastaanotosta. Käytössäni oli huone. Keittiö, olohuone ja 

kylpyhuone olivat yhteiskäytössä. Asunnon sijainti oli Eixample-alueella, lähellä Lidl-kauppaa, el corte 

Ingles ostoskeskusta. Työharjoittelupaikkaan oli 20 min kävelymatka ja keskustaan pääsi 20 

minuutissa bussilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urase una ves… 

 

Erase Una Vez hääpukuompelimossa puvut valmistetaan asiakkaille mittatilauksina. Erase Una Vez 

ompelimon omistaja on Ruth. Hänen apunaan toimii paikassa Livia.  

Toukokuu oli varsin kiireellistä aikaa ompelimossa. Tilauksia oli paljon ja aikataulut varsin tiiviit. 

Ompelimo on auki klo 10–14 ja 17–20, mutta maanantaisin on kiinni. 

  

Ompelimon nettisivut: https://www.eraseunavez.info/ 

https://www.eraseunavez.info/


 
Erase Una Vez ompelimon tilat ovat vanhanaikaisen tyylikkäitä. 

 

Takahuoneesta löytyy pienehkö työtila, jossa on 2 ompelukonetta, saumuri, höyrysilitysrauta ja 

työpöytä. 

 

   

Harjoittelun aikana hääpukuompelimossa tein pukujen viimeistely- vaiheita, kuten koristeiden ja 

nappien ompelua käsin. Valmistin ja ompelin häähunnun. Harsin pukujen helmoja asiakassovituksia 

varten. Mittasin ja leikkasin hääpukukankaita. Kankaanleikkuussa käytettiin erikoispaperia kankaan 

alla, joka helpotti lankasuoraan leikkaamista. Tyllikangas levitettiin paperin päällä moninkertaisesti, ja 

kaikki kerrokset leikattiin samanaikaisesti. 



 

 

Myös protot ommeltiin tyllikankaasta. Aluksi sitä oli hyvin vaikea käsitellä, koska kangas on karheaa ja 

verkkomaista. Protojen kaavojen leikkaamisessa hyödynnettiin erikoispaperia. Paperi laitettiin 

kankaan alle, jonka päälle laitettiin kaava, jota ei välttämättä erikseen leikattu irti kaavapaperista.  

 

Vasemmassa kuvassa on valmistamani proto uudesta, hieman erikoisemmasta mallista. Oikealla 

olevassa kuvassa on valmiiksi ommeltu hääpuku. 

  

 

Toukokuussa tilauksia oli paljon ja seinällä oli aikataulu sovituksista ja valmiiden tilausten 

noutopäivistä. Asiakkaiden tilauksia tehtiin vuorottelemalla, kulloinkin otettiin asiakkaan pukupussi 

esille, jossa luki kaikki tieto tilauksesta ja/tai siihen tulevista muutoksista. Yhden päivän aikana tehtiin 

monen asiakkaan tilauksia eteenpäin, mutta pienissä vaiheissa. Yhtä tilausta saatettiin aloittaa 



kaavoittamalla mallin standardikoon kaavat erikoispaperiin, jonka jälkeen kaavat laitettiin pukupussiin 

odottamaan seuraavaa vaihetta. Toisen asiakkaan hääpuvun vaiheena tehtiin esim. kankaiden 

leikkuuta. Kolmannen tilauksen hääpukuun tehtiin sovitusmuutokset ja laitettiin takaisin pukupussiin. 

Näin ollen, joka päivä montakin projektia saatiin etenemään. 

Tyllikankaiden ompelutekniikka oli mielenkiintoinen ja helpotti näppärästi työtä. Tyllikangas 

ommeltiin silkkipaperin kanssa, jonka jälkeen reuna kavennettiin saksilla. Lopuksi silkkipaperi 

irrotettiin nyppimällä varovasti pois. Näin saumoista tuli kapeat ja nätit. 

 

Tyllikankaiden poimutus tehtiin ompelukoneen lankakiristintä säätämällä. Alla olevissa kuvissa 

tehdään vannehameen poimutusta. 

 



Napit korsettiin ommeltiin vuorikankaan lävitse, niin että ne pysyisivät mahdollisimman hyvin kiinni. 

 

Häähunnun tyllikangas ommeltiin kampasimpukkaan kiinni. On hyvin tärkeää, että kaikki koristeet ja 

napit on ommeltu mahdollisimman vahvasti kiinni.  

      

 

 

 

 

 

 



Hääpukuompelimossa tehdään myös naisten iltapukuja sekä lasten juhlamekkoja. Kuvassa on tehty 

mekon viimeistelyä. Rusetti on ommeltu käsin. 

 

Kuvassa oleva, harmaa iltapuku oli ommeltu Erase Una Vez:ssä 7 vuotta sitten. Asiakas halusi uudistaa 

puvun hameen päällimmäistä kangas kerrosta.  

 

Vinkki: työharjoitteluun mukaan voisi ottaa omat pienet, terävät sakset ja/tai ratkojan. 



Toukokuussa Barcelonassa oli enimmäkseen aurinkoisia päiviä ja lämpöä oli 19 – 22 astetta. Iltaisin ja 

viikonloppuisin oli vapaata aikaa tutustua kaupunkiin, josta kyllä löytyy hyvinkin paljon nähtävyyksiä 

mm. Antonio Gaudin luomuksia Sagrada Familia ja Park Guell, jotka olivat aivan upeita.  

   

 

Montjuic kukkulalta avautuu kauniit näkymät kaupunkiin ja satamaan.  

      

 

Kannattaa epäröimättä lähteä ulkomaille vaihtoon, vaikka lähtemisen ajatus heti alkuun saattaisi olla 

hyvinkin jännittävä. Kuukausi on juuri sopiva aika, tutustua kulttuuriin, riittävästi aikaa oppia uutta 

työharjoittelussa ja viettää omaa aikaa. 

Kv-vaihto kokonaisuudessaan oli hyvin mielenkiintoinen kokemus. Harjoitteluni aikana opin 

muutaman uuden ompelutekniikan sekä lisäksi käsittelemään näppärästi tyllikankaita. 


