
Meri-mekko
Materiaali- ja leikkuuohjeet:

Mekko on suunniteltu ommelta-
vaksi napakasta, muotoonsa 
palautuvasta neuloksesta: esimer-
kiksi elastaania sisältävästä 
trikoosta tai collegeneuloksesta. 
Voit tehdä koko mekon samasta 
neuloksesta, tai varata yläosaan 
eri kuosia.

Varaa kokoihin 32–42 100 cm 
neulosta. Kokoihin 44–52 tarvitset 
neulosta 105 cm. Jos kuosi on 
leikattavissa vain yhteen suuntaan 
(yksisuuntainen kuvio) ja teet 
A-mallia koossa 50–52, saatat 
tarvita 35 cm enemmän neulosta, koska kappaleet eivät välttämättä mahdu rinnakkain 
helman leveimmästä kohdasta. Menekki on laskettu 155 cm leveälle neulokselle ja 
sisältää 10 % kutistumisvaran.

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää kaulaan ja hihoihin 1 cm käänne-
vara sekä helmaan 3 cm käännevara. Lisää kylki- ja olkasaumoihin saumanvarat.

Koot  32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52

Leikkaaminen:

Valitse mitä linjoja haluat seurata; hiha- ja helmavaihtoehdot on piirretty mallin A ja B 
kuviin, mutta voit yhdistää vapaasti vaikkapa A-helman ja B-hihan.

Leikkaa takakappale taitteelta. Seuraa Niskan linjaa sekä valitsemaasi hiha- ja 
helmalinjaa.

Leikkaa etukappale taitteelta valitsemiasi linjoja pitkin.

Jos mekon käyttäjälle jää mekoissa helposti ylimääräistä kangasta selkäosaan, voit 
leikata selkäkappaleen kokoa pienempänä.

Ompeluohjeet:

Kokoa mekko: ompele etukappale ja takakappale toisiinsa olka- ja sivusaumoista. 

Viimeistele: käännä helman, kaula-aukon ja kädentien käänteet nurjalle ja tikkaa 
joustavalla ompeleella.
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Käyttöehdot:
Mekon tekijänoikeudet kuuluvat Kangaskapinalle (www.kangaskapina.fi). Kaavan kopiointi ja 
levittäminen on sallittua edellyttäen, että käyttöehdot ja viittaukset Kangaskapinaan säilytetään.
Kaavan levittämisestä ei saa periä jäljentämiskustannukset ylittävää maksua.

Kaavaa saa käyttää sekä yksityisiin ompelutöihin että myyntiin tehtäviin töihin. Valmiiden töiden 
yhteydessä ei tarvitse olla viittauksia käyttöehtoihin tai Kangaskapinaan.

Mikäli valmistat kaavan pohjalta tuotteita myyntiin, toivomme, että harkitset materiaalien hankin-
taa Kangaskapinasta.
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