
 

1. Aloita asettamalla sininen rengas tasaiselle alustalle 
siten, että korvakkeet ovat ylöspäin. Aseta metallinen 
napin aihio renkaan sisään siten, että terävä reuna on 
ALASPÄIN. Seuraavaksi aseta kuva-aihe sen päälle 
kuvapuoli ylöspäin, ja muovikalvo päällimmäiseksi. 
Varmista, että kuva-aiheesi yläosa on kohdistettu 
”TOP”- merkityn korvakkeen kohdalle. 

 
2.      Pidä sininen rengas edelleen tasaisella alustalla ja 

aseta keltainen rengas sen sisään. Käännä varovasti 
keltaista rengasta kunnes sen korvakkeet asettuvat 
sinisen renkaan korvakkeiden alle.  

 
Älä käytä liiallista voimaa korvakkeiden kiristämi-
seen. Jos ne ovat liian kireällä, muovikalvo voi lii-
kahtaa sivuun, jolloin lopputulos kärsii. 

 
3. Käännä sinikeltainen kokonaisuus ylösalaisin tasaisella 

alustalla. Aseta violetti rengas sinisen renkaan sisään. 
Seuraavaksi aseta vihreä kiekko violetin renkaan päälle 
(tämä vaihe saattaa olla helpompi tehdä seisten). Aseta 
kämmenet päällekkäin ja paina tasaisesti vihreää 
kiekkoa koko alalta kunnes kuuluu ”naksahdus” ja liike 
pysähtyy. Ota työ käteen ja irrota vihreä kiekko ja 
violetti rengas. Jätä keltainen ja sininen rengas 
paikoilleen.  

 
*Jos teet 1 1/4" tai 3" nappeja, niin harmaa rengas korvaa violetin 

renkaan.  

 
4. Aseta sinikeltainen kokonaisuus tasaiselle alustalle, 

tällä kertaa kuvapuoli ylöspäin. Aseta punainen kiekko 
työn päälle siten, että sen pyöreä, pieni syvennys on 
ylöspäin. Seisten, aseta kätesi punaisen kiekon päälle 
kuten kohdassa 3. Paina punaista kiekkoa napakasti 
alaspäin kunnes liike pysähtyy. ÄLÄ poista punaista 
kiekkoa.  

 

Kuusi helppoa vaihetta 2 1/4"- kokoisten 
rintanappien valmistamisessa. 
 

5. Pidä työstä napakasti kiinni, nosta yhdellä kädellä 
ja käännä ylösalaisin. Ota neulaosa, varmista, että 
neula on kiinni ja aseta neulatausta sinisen 
renkaan sisään, terävä reuna ALASPÄIN.      
Oikaise neula sinisen renkaan reunassa olevien  
kohoumien suuntaiseksi. Aseta vihreä kiekko 
sinisen renkaan sisään neulataustan päälle.  

 
6. Pidä kokonaisuudesta napakasti kiinni. Käännä ja 

aseta nappikoneeseen siten, että PUNAINEN 
KIEKKO ON YLÖSPÄIN. Varmista, että 
painokahvan nipukka tulee punaisen kiekon 
keskellä olevan pyöreän kolon kohdalle. Paina 
kahvaa napakasti alaspäin. Tämä vaihe vaatii 
reipasta painamista että taustaosa ”tarttuu” kiinni.      
Poista työ koneesta ja irrota valmis rintanappi! 

 

          Pöytäkone      Käsikone 
 
 
 

Paras tulos kokemusten mukaan saadaan kun kuvaan käytettävä paperi on max. 90 gr.  
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