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Materiaaliohjeet:

Mekko on suunniteltu ommeltavaksi napakasta puuvilla-elastaanitrikoosta. Mekon valmistus 
onnistuu myös muista hyvin joustavista neuloksista, kuten viskoositrikoosta tai ohuesta 
lycrasta. Kokeile kierrätyskuidusta valmistettua Kangaskapinan urheilulycraa, jolla saat mek-
koon himmeänhohtoisen pinnan.

Kaavassa rusettikappale on ommeltu yhdestä palasta – tämä vaatii leveän kankaan. Jos 
käytät kapeampaa kangasta, varaudu suurempaan menekkiin sekä siihen, että voit joutua 
tekemään rusettikappaleen kahdesta osasta.

Varaa mekkoon 180 cm Trikoo New York 2019 -kangasta 
(Leveys 180 cm. Jos käytät kapeampaa kangasta, pituutta kuluu enemmän, joten voit joutua 
tekemään sauman rusettikappaleeseen).
Menekki on laskettu 180 cm leveälle neulokselle ja sisältää 10 % kutistumisvaran. 

Leikkaaminen:

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää 
etukappaleen pääntielle 1 cm käännevara, hihansuihin 
2 cm käännevarat ja helmaan 3 cm käännevara. Lisää 
muihin reunoihin 1 cm saumanvarat.

Leikkaa taka- ja etukappale taitteelta. Jos mekon 
käyttäjälle jää mekoissa helposti ylimääräisiä kangas-
poimuja selkäosaan, voit leikata selkäkappaleen kokoa 
pienempänä.

Kaavassa on kahdet hihat: lyhyemmät ja pidemmät, 
jotka asettuvat valmiissa mekossa päällekäin. Leikkaa 
2 kpl lyhyttä hihaa ja 2 kpl pidempää hihaa. Hihat 
leikataan peilikuvina (vasen ja oikea). Kun taitat 
kankaan kahtia ja leikkaat kaksinkertaisena, hihat 
muodostuvat itsestään peilikuviksi (huom: mahdolli-
nen yksisuuntainen kuvio – älä leikkaa toisen hihan 
kuviota ylösalaisin).

Leikkaa rusettikappale kankaasta leveyssuunnassa. 
Merkitse kappaleeseen olkakohdistusmerkit (näiden 
väliltä rusettikappale kiinnittyy takakappaleen pääntie-
hen). Rusettikappale on piirretty arkille siten, että sen 
kahdessa reunassa on taite. Leikkaa kappale siis 
kahteen suuntaan taitetun kankaan kulmasta (voit 
myös halutessasi jäljentää ja peilata rusettikappaleen 
pitkittäin leveämmäksi, jolloin saat leikattua sen 
yhdeltä taitteelta).

Ompeluohjeet:

Käytä saumoihin saumuria tai joustavaa ompelukoneommelta (esim. 
kapea sik-sak tai varsinainen jousto-ommel) ja tikkauksiin peitetikki-
konetta, ompelukoneen joustavaa ommelta tai kaksoisneulaa.

Ompele etukappale ja takakappale yhteen olkasaumoista sekä 
sivusaumoista (oikeat puolet vastakkain). Jätä olkasaumoista ompe-
lematta pääntien etukappaleen käännevaran/ takakappaleen sauman-
varan osuus. Ompele hihat renkaiksi lyhyistä sivusaumoistaan (kukin 
hiha (4 kpl) erikseen, oikeat puolet vastakkain)

Taita rusettikaulus pitkittäin kaksinkerroin, oikeat puolet sisäänpäin. 
Ompele päädyt nauhaksi siten, että keskelle hakkien väliin jää kääntö-
aukko. Ohenna saumanvarat kulmista ja käännä oikeinpäin. Silitä.

Ompele rusettikaulus kiinni takakappaleen pääntielle. Olkasaumoista 
eteenpäin kaulus roikkuu irtonaisena pääntieltä. Taita saumanvara 
takakappaleen puolelle ja tikkaa se kiinni. Jatka samalla ompeleella 
etukappaleen puolelle, tikaten samalla etukappaleen käännevara 
nurjalle.

Käännä hihojen ja helman käännevarat nurjalle ja tikkaa ne kiinni. 

Käännä miehustakappale nurinpäin.

Ompele hihoihin poimulanka. Rypytä kukin hiha erikseen miehustan 
kädentien kokoiseksi. Asettele suurin osa rypytyksestä hihan 
yläosaan ja vain hieman kainalon puolelle.

Kiinnitä hihat sisäkkäin (vasemmat hihat keskenään, oikeat hihat 
keskenään) siten, että oikeat puolet osoittavat ulospäin. Pidempi hiha 
on sisempänä ja lyhyempi hiha tulee sen ympärille. Pujota oikein päin 
olevat hihat nurin olevan miehustan sisään, kohdista hihat kädenteille. 
Ompele hihat kiinni.

Viimeistele vielä silittämällä. Valmista tuli! 
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Mekko on suunniteltu ommeltavaksi napakasta puuvilla-elastaanitrikoosta. Mekon valmistus 
onnistuu myös muista hyvin joustavista neuloksista, kuten viskoositrikoosta tai ohuesta 
lycrasta. Kokeile kierrätyskuidusta valmistettua Kangaskapinan urheilulycraa, jolla saat mek-
koon himmeänhohtoisen pinnan.

Kaavassa rusettikappale on ommeltu yhdestä palasta – tämä vaatii leveän kankaan. Jos 
käytät kapeampaa kangasta, varaudu suurempaan menekkiin sekä siihen, että voit joutua 
tekemään rusettikappaleen kahdesta osasta.

Varaa mekkoon 180 cm Trikoo New York 2019 -kangasta 
(Leveys 180 cm. Jos käytät kapeampaa kangasta, pituutta kuluu enemmän, joten voit joutua 
tekemään sauman rusettikappaleeseen).
Menekki on laskettu 180 cm leveälle neulokselle ja sisältää 10 % kutistumisvaran. 

Leikkaaminen:

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää 
etukappaleen pääntielle 1 cm käännevara, hihansuihin 
2 cm käännevarat ja helmaan 3 cm käännevara. Lisää 
muihin reunoihin 1 cm saumanvarat.

Leikkaa taka- ja etukappale taitteelta. Jos mekon 
käyttäjälle jää mekoissa helposti ylimääräisiä kangas-
poimuja selkäosaan, voit leikata selkäkappaleen kokoa 
pienempänä.

Kaavassa on kahdet hihat: lyhyemmät ja pidemmät, 
jotka asettuvat valmiissa mekossa päällekäin. Leikkaa 
2 kpl lyhyttä hihaa ja 2 kpl pidempää hihaa. Hihat 
leikataan peilikuvina (vasen ja oikea). Kun taitat 
kankaan kahtia ja leikkaat kaksinkertaisena, hihat 
muodostuvat itsestään peilikuviksi (huom: mahdolli-
nen yksisuuntainen kuvio – älä leikkaa toisen hihan 
kuviota ylösalaisin).

Leikkaa rusettikappale kankaasta leveyssuunnassa. 
Merkitse kappaleeseen olkakohdistusmerkit (näiden 
väliltä rusettikappale kiinnittyy takakappaleen pääntie-
hen). Rusettikappale on piirretty arkille siten, että sen 
kahdessa reunassa on taite. Leikkaa kappale siis 
kahteen suuntaan taitetun kankaan kulmasta (voit 
myös halutessasi jäljentää ja peilata rusettikappaleen 
pitkittäin leveämmäksi, jolloin saat leikattua sen 
yhdeltä taitteelta).

Ompeluohjeet:

Käytä saumoihin saumuria tai joustavaa ompelukoneommelta (esim. 
kapea sik-sak tai varsinainen jousto-ommel) ja tikkauksiin peitetikki-
konetta, ompelukoneen joustavaa ommelta tai kaksoisneulaa.

Ompele etukappale ja takakappale yhteen olkasaumoista sekä 
sivusaumoista (oikeat puolet vastakkain). Jätä olkasaumoista ompe-
lematta pääntien etukappaleen käännevaran/ takakappaleen sauman-
varan osuus. Ompele hihat renkaiksi lyhyistä sivusaumoistaan (kukin 
hiha (4 kpl) erikseen, oikeat puolet vastakkain)

Taita rusettikaulus pitkittäin kaksinkerroin, oikeat puolet sisäänpäin. 
Ompele päädyt nauhaksi siten, että keskelle hakkien väliin jää kääntö-
aukko. Ohenna saumanvarat kulmista ja käännä oikeinpäin. Silitä.

Ompele rusettikaulus kiinni takakappaleen pääntielle. Olkasaumoista 
eteenpäin kaulus roikkuu irtonaisena pääntieltä. Taita saumanvara 
takakappaleen puolelle ja tikkaa se kiinni. Jatka samalla ompeleella 
etukappaleen puolelle, tikaten samalla etukappaleen käännevara 
nurjalle.

Käännä hihojen ja helman käännevarat nurjalle ja tikkaa ne kiinni. 

Käännä miehustakappale nurinpäin.

Ompele hihoihin poimulanka. Rypytä kukin hiha erikseen miehustan 
kädentien kokoiseksi. Asettele suurin osa rypytyksestä hihan 
yläosaan ja vain hieman kainalon puolelle.

Kiinnitä hihat sisäkkäin (vasemmat hihat keskenään, oikeat hihat 
keskenään) siten, että oikeat puolet osoittavat ulospäin. Pidempi hiha 
on sisempänä ja lyhyempi hiha tulee sen ympärille. Pujota oikein päin 
olevat hihat nurin olevan miehustan sisään, kohdista hihat kädenteille. 
Ompele hihat kiinni.

Viimeistele vielä silittämällä. Valmista tuli! 
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Materiaaliohjeet:

Mekko on suunniteltu ommeltavaksi napakasta puuvilla-elastaanitrikoosta. Mekon valmistus 
onnistuu myös muista hyvin joustavista neuloksista, kuten viskoositrikoosta tai ohuesta 
lycrasta. Kokeile kierrätyskuidusta valmistettua Kangaskapinan urheilulycraa, jolla saat mek-
koon himmeänhohtoisen pinnan.

Kaavassa rusettikappale on ommeltu yhdestä palasta – tämä vaatii leveän kankaan. Jos 
käytät kapeampaa kangasta, varaudu suurempaan menekkiin sekä siihen, että voit joutua 
tekemään rusettikappaleen kahdesta osasta.

Varaa mekkoon 180 cm Trikoo New York 2019 -kangasta 
(Leveys 180 cm. Jos käytät kapeampaa kangasta, pituutta kuluu enemmän, joten voit joutua 
tekemään sauman rusettikappaleeseen).
Menekki on laskettu 180 cm leveälle neulokselle ja sisältää 10 % kutistumisvaran. 

Leikkaaminen:

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää 
etukappaleen pääntielle 1 cm käännevara, hihansuihin 
2 cm käännevarat ja helmaan 3 cm käännevara. Lisää 
muihin reunoihin 1 cm saumanvarat.

Leikkaa taka- ja etukappale taitteelta. Jos mekon 
käyttäjälle jää mekoissa helposti ylimääräisiä kangas-
poimuja selkäosaan, voit leikata selkäkappaleen kokoa 
pienempänä.

Kaavassa on kahdet hihat: lyhyemmät ja pidemmät, 
jotka asettuvat valmiissa mekossa päällekäin. Leikkaa 
2 kpl lyhyttä hihaa ja 2 kpl pidempää hihaa. Hihat 
leikataan peilikuvina (vasen ja oikea). Kun taitat 
kankaan kahtia ja leikkaat kaksinkertaisena, hihat 
muodostuvat itsestään peilikuviksi (huom: mahdolli-
nen yksisuuntainen kuvio – älä leikkaa toisen hihan 
kuviota ylösalaisin).

Leikkaa rusettikappale kankaasta leveyssuunnassa. 
Merkitse kappaleeseen olkakohdistusmerkit (näiden 
väliltä rusettikappale kiinnittyy takakappaleen pääntie-
hen). Rusettikappale on piirretty arkille siten, että sen 
kahdessa reunassa on taite. Leikkaa kappale siis 
kahteen suuntaan taitetun kankaan kulmasta (voit 
myös halutessasi jäljentää ja peilata rusettikappaleen 
pitkittäin leveämmäksi, jolloin saat leikattua sen 
yhdeltä taitteelta).

Ompeluohjeet:

Käytä saumoihin saumuria tai joustavaa ompelukoneommelta (esim. 
kapea sik-sak tai varsinainen jousto-ommel) ja tikkauksiin peitetikki-
konetta, ompelukoneen joustavaa ommelta tai kaksoisneulaa.

Ompele etukappale ja takakappale yhteen olkasaumoista sekä 
sivusaumoista (oikeat puolet vastakkain). Jätä olkasaumoista ompe-
lematta pääntien etukappaleen käännevaran/ takakappaleen sauman-
varan osuus. Ompele hihat renkaiksi lyhyistä sivusaumoistaan (kukin 
hiha (4 kpl) erikseen, oikeat puolet vastakkain)

Taita rusettikaulus pitkittäin kaksinkerroin, oikeat puolet sisäänpäin. 
Ompele päädyt nauhaksi siten, että keskelle hakkien väliin jää kääntö-
aukko. Ohenna saumanvarat kulmista ja käännä oikeinpäin. Silitä.

Ompele rusettikaulus kiinni takakappaleen pääntielle. Olkasaumoista 
eteenpäin kaulus roikkuu irtonaisena pääntieltä. Taita saumanvara 
takakappaleen puolelle ja tikkaa se kiinni. Jatka samalla ompeleella 
etukappaleen puolelle, tikaten samalla etukappaleen käännevara 
nurjalle.

Käännä hihojen ja helman käännevarat nurjalle ja tikkaa ne kiinni. 

Käännä miehustakappale nurinpäin.

Ompele hihoihin poimulanka. Rypytä kukin hiha erikseen miehustan 
kädentien kokoiseksi. Asettele suurin osa rypytyksestä hihan 
yläosaan ja vain hieman kainalon puolelle.

Kiinnitä hihat sisäkkäin (vasemmat hihat keskenään, oikeat hihat 
keskenään) siten, että oikeat puolet osoittavat ulospäin. Pidempi hiha 
on sisempänä ja lyhyempi hiha tulee sen ympärille. Pujota oikein päin 
olevat hihat nurin olevan miehustan sisään, kohdista hihat kädenteille. 
Ompele hihat kiinni.

Viimeistele vielä silittämällä. Valmista tuli! 
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Materiaaliohjeet:

Mekko on suunniteltu ommeltavaksi napakasta puuvilla-elastaanitrikoosta. Mekon valmistus 
onnistuu myös muista hyvin joustavista neuloksista, kuten viskoositrikoosta tai ohuesta 
lycrasta. Kokeile kierrätyskuidusta valmistettua Kangaskapinan urheilulycraa, jolla saat mek-
koon himmeänhohtoisen pinnan.

Kaavassa rusettikappale on ommeltu yhdestä palasta – tämä vaatii leveän kankaan. Jos 
käytät kapeampaa kangasta, varaudu suurempaan menekkiin sekä siihen, että voit joutua 
tekemään rusettikappaleen kahdesta osasta.

Varaa mekkoon 180 cm Trikoo New York 2019 -kangasta 
(Leveys 180 cm. Jos käytät kapeampaa kangasta, pituutta kuluu enemmän, joten voit joutua 
tekemään sauman rusettikappaleeseen).
Menekki on laskettu 180 cm leveälle neulokselle ja sisältää 10 % kutistumisvaran. 

Leikkaaminen:

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää 
etukappaleen pääntielle 1 cm käännevara, hihansuihin 
2 cm käännevarat ja helmaan 3 cm käännevara. Lisää 
muihin reunoihin 1 cm saumanvarat.

Leikkaa taka- ja etukappale taitteelta. Jos mekon 
käyttäjälle jää mekoissa helposti ylimääräisiä kangas-
poimuja selkäosaan, voit leikata selkäkappaleen kokoa 
pienempänä.

Kaavassa on kahdet hihat: lyhyemmät ja pidemmät, 
jotka asettuvat valmiissa mekossa päällekäin. Leikkaa 
2 kpl lyhyttä hihaa ja 2 kpl pidempää hihaa. Hihat 
leikataan peilikuvina (vasen ja oikea). Kun taitat 
kankaan kahtia ja leikkaat kaksinkertaisena, hihat 
muodostuvat itsestään peilikuviksi (huom: mahdolli-
nen yksisuuntainen kuvio – älä leikkaa toisen hihan 
kuviota ylösalaisin).

Leikkaa rusettikappale kankaasta leveyssuunnassa. 
Merkitse kappaleeseen olkakohdistusmerkit (näiden 
väliltä rusettikappale kiinnittyy takakappaleen pääntie-
hen). Rusettikappale on piirretty arkille siten, että sen 
kahdessa reunassa on taite. Leikkaa kappale siis 
kahteen suuntaan taitetun kankaan kulmasta (voit 
myös halutessasi jäljentää ja peilata rusettikappaleen 
pitkittäin leveämmäksi, jolloin saat leikattua sen 
yhdeltä taitteelta).

Ompeluohjeet:

Käytä saumoihin saumuria tai joustavaa ompelukoneommelta (esim. 
kapea sik-sak tai varsinainen jousto-ommel) ja tikkauksiin peitetikki-
konetta, ompelukoneen joustavaa ommelta tai kaksoisneulaa.

Ompele etukappale ja takakappale yhteen olkasaumoista sekä 
sivusaumoista (oikeat puolet vastakkain). Jätä olkasaumoista ompe-
lematta pääntien etukappaleen käännevaran/ takakappaleen sauman-
varan osuus. Ompele hihat renkaiksi lyhyistä sivusaumoistaan (kukin 
hiha (4 kpl) erikseen, oikeat puolet vastakkain)

Taita rusettikaulus pitkittäin kaksinkerroin, oikeat puolet sisäänpäin. 
Ompele päädyt nauhaksi siten, että keskelle hakkien väliin jää kääntö-
aukko. Ohenna saumanvarat kulmista ja käännä oikeinpäin. Silitä.

Ompele rusettikaulus kiinni takakappaleen pääntielle. Olkasaumoista 
eteenpäin kaulus roikkuu irtonaisena pääntieltä. Taita saumanvara 
takakappaleen puolelle ja tikkaa se kiinni. Jatka samalla ompeleella 
etukappaleen puolelle, tikaten samalla etukappaleen käännevara 
nurjalle.

Käännä hihojen ja helman käännevarat nurjalle ja tikkaa ne kiinni. 

Käännä miehustakappale nurinpäin.

Ompele hihoihin poimulanka. Rypytä kukin hiha erikseen miehustan 
kädentien kokoiseksi. Asettele suurin osa rypytyksestä hihan 
yläosaan ja vain hieman kainalon puolelle.

Kiinnitä hihat sisäkkäin (vasemmat hihat keskenään, oikeat hihat 
keskenään) siten, että oikeat puolet osoittavat ulospäin. Pidempi hiha 
on sisempänä ja lyhyempi hiha tulee sen ympärille. Pujota oikein päin 
olevat hihat nurin olevan miehustan sisään, kohdista hihat kädenteille. 
Ompele hihat kiinni.

Viimeistele vielä silittämällä. Valmista tuli! 
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Materiaaliohjeet:

Mekko on suunniteltu ommeltavaksi napakasta puuvilla-elastaanitrikoosta. Mekon valmistus 
onnistuu myös muista hyvin joustavista neuloksista, kuten viskoositrikoosta tai ohuesta 
lycrasta. Kokeile kierrätyskuidusta valmistettua Kangaskapinan urheilulycraa, jolla saat mek-
koon himmeänhohtoisen pinnan.

Kaavassa rusettikappale on ommeltu yhdestä palasta – tämä vaatii leveän kankaan. Jos 
käytät kapeampaa kangasta, varaudu suurempaan menekkiin sekä siihen, että voit joutua 
tekemään rusettikappaleen kahdesta osasta.

Varaa mekkoon 180 cm Trikoo New York 2019 -kangasta 
(Leveys 180 cm. Jos käytät kapeampaa kangasta, pituutta kuluu enemmän, joten voit joutua 
tekemään sauman rusettikappaleeseen).
Menekki on laskettu 180 cm leveälle neulokselle ja sisältää 10 % kutistumisvaran. 

Leikkaaminen:

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää 
etukappaleen pääntielle 1 cm käännevara, hihansuihin 
2 cm käännevarat ja helmaan 3 cm käännevara. Lisää 
muihin reunoihin 1 cm saumanvarat.

Leikkaa taka- ja etukappale taitteelta. Jos mekon 
käyttäjälle jää mekoissa helposti ylimääräisiä kangas-
poimuja selkäosaan, voit leikata selkäkappaleen kokoa 
pienempänä.

Kaavassa on kahdet hihat: lyhyemmät ja pidemmät, 
jotka asettuvat valmiissa mekossa päällekäin. Leikkaa 
2 kpl lyhyttä hihaa ja 2 kpl pidempää hihaa. Hihat 
leikataan peilikuvina (vasen ja oikea). Kun taitat 
kankaan kahtia ja leikkaat kaksinkertaisena, hihat 
muodostuvat itsestään peilikuviksi (huom: mahdolli-
nen yksisuuntainen kuvio – älä leikkaa toisen hihan 
kuviota ylösalaisin).

Leikkaa rusettikappale kankaasta leveyssuunnassa. 
Merkitse kappaleeseen olkakohdistusmerkit (näiden 
väliltä rusettikappale kiinnittyy takakappaleen pääntie-
hen). Rusettikappale on piirretty arkille siten, että sen 
kahdessa reunassa on taite. Leikkaa kappale siis 
kahteen suuntaan taitetun kankaan kulmasta (voit 
myös halutessasi jäljentää ja peilata rusettikappaleen 
pitkittäin leveämmäksi, jolloin saat leikattua sen 
yhdeltä taitteelta).

Ompeluohjeet:

Käytä saumoihin saumuria tai joustavaa ompelukoneommelta (esim. 
kapea sik-sak tai varsinainen jousto-ommel) ja tikkauksiin peitetikki-
konetta, ompelukoneen joustavaa ommelta tai kaksoisneulaa.

Ompele etukappale ja takakappale yhteen olkasaumoista sekä 
sivusaumoista (oikeat puolet vastakkain). Jätä olkasaumoista ompe-
lematta pääntien etukappaleen käännevaran/ takakappaleen sauman-
varan osuus. Ompele hihat renkaiksi lyhyistä sivusaumoistaan (kukin 
hiha (4 kpl) erikseen, oikeat puolet vastakkain)

Taita rusettikaulus pitkittäin kaksinkerroin, oikeat puolet sisäänpäin. 
Ompele päädyt nauhaksi siten, että keskelle hakkien väliin jää kääntö-
aukko. Ohenna saumanvarat kulmista ja käännä oikeinpäin. Silitä.

Ompele rusettikaulus kiinni takakappaleen pääntielle. Olkasaumoista 
eteenpäin kaulus roikkuu irtonaisena pääntieltä. Taita saumanvara 
takakappaleen puolelle ja tikkaa se kiinni. Jatka samalla ompeleella 
etukappaleen puolelle, tikaten samalla etukappaleen käännevara 
nurjalle.

Käännä hihojen ja helman käännevarat nurjalle ja tikkaa ne kiinni. 

Käännä miehustakappale nurinpäin.

Ompele hihoihin poimulanka. Rypytä kukin hiha erikseen miehustan 
kädentien kokoiseksi. Asettele suurin osa rypytyksestä hihan 
yläosaan ja vain hieman kainalon puolelle.

Kiinnitä hihat sisäkkäin (vasemmat hihat keskenään, oikeat hihat 
keskenään) siten, että oikeat puolet osoittavat ulospäin. Pidempi hiha 
on sisempänä ja lyhyempi hiha tulee sen ympärille. Pujota oikein päin 
olevat hihat nurin olevan miehustan sisään, kohdista hihat kädenteille. 
Ompele hihat kiinni.

Viimeistele vielä silittämällä. Valmista tuli! 
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Materiaaliohjeet:

Mekko on suunniteltu ommeltavaksi napakasta puuvilla-elastaanitrikoosta. Mekon valmistus 
onnistuu myös muista hyvin joustavista neuloksista, kuten viskoositrikoosta tai ohuesta 
lycrasta. Kokeile kierrätyskuidusta valmistettua Kangaskapinan urheilulycraa, jolla saat mek-
koon himmeänhohtoisen pinnan.

Kaavassa rusettikappale on ommeltu yhdestä palasta – tämä vaatii leveän kankaan. Jos 
käytät kapeampaa kangasta, varaudu suurempaan menekkiin sekä siihen, että voit joutua 
tekemään rusettikappaleen kahdesta osasta.

Varaa mekkoon 180 cm Trikoo New York 2019 -kangasta 
(Leveys 180 cm. Jos käytät kapeampaa kangasta, pituutta kuluu enemmän, joten voit joutua 
tekemään sauman rusettikappaleeseen).
Menekki on laskettu 180 cm leveälle neulokselle ja sisältää 10 % kutistumisvaran. 

Leikkaaminen:

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää 
etukappaleen pääntielle 1 cm käännevara, hihansuihin 
2 cm käännevarat ja helmaan 3 cm käännevara. Lisää 
muihin reunoihin 1 cm saumanvarat.

Leikkaa taka- ja etukappale taitteelta. Jos mekon 
käyttäjälle jää mekoissa helposti ylimääräisiä kangas-
poimuja selkäosaan, voit leikata selkäkappaleen kokoa 
pienempänä.

Kaavassa on kahdet hihat: lyhyemmät ja pidemmät, 
jotka asettuvat valmiissa mekossa päällekäin. Leikkaa 
2 kpl lyhyttä hihaa ja 2 kpl pidempää hihaa. Hihat 
leikataan peilikuvina (vasen ja oikea). Kun taitat 
kankaan kahtia ja leikkaat kaksinkertaisena, hihat 
muodostuvat itsestään peilikuviksi (huom: mahdolli-
nen yksisuuntainen kuvio – älä leikkaa toisen hihan 
kuviota ylösalaisin).

Leikkaa rusettikappale kankaasta leveyssuunnassa. 
Merkitse kappaleeseen olkakohdistusmerkit (näiden 
väliltä rusettikappale kiinnittyy takakappaleen pääntie-
hen). Rusettikappale on piirretty arkille siten, että sen 
kahdessa reunassa on taite. Leikkaa kappale siis 
kahteen suuntaan taitetun kankaan kulmasta (voit 
myös halutessasi jäljentää ja peilata rusettikappaleen 
pitkittäin leveämmäksi, jolloin saat leikattua sen 
yhdeltä taitteelta).

Ompeluohjeet:

Käytä saumoihin saumuria tai joustavaa ompelukoneommelta (esim. 
kapea sik-sak tai varsinainen jousto-ommel) ja tikkauksiin peitetikki-
konetta, ompelukoneen joustavaa ommelta tai kaksoisneulaa.

Ompele etukappale ja takakappale yhteen olkasaumoista sekä 
sivusaumoista (oikeat puolet vastakkain). Jätä olkasaumoista ompe-
lematta pääntien etukappaleen käännevaran/ takakappaleen sauman-
varan osuus. Ompele hihat renkaiksi lyhyistä sivusaumoistaan (kukin 
hiha (4 kpl) erikseen, oikeat puolet vastakkain)

Taita rusettikaulus pitkittäin kaksinkerroin, oikeat puolet sisäänpäin. 
Ompele päädyt nauhaksi siten, että keskelle hakkien väliin jää kääntö-
aukko. Ohenna saumanvarat kulmista ja käännä oikeinpäin. Silitä.

Ompele rusettikaulus kiinni takakappaleen pääntielle. Olkasaumoista 
eteenpäin kaulus roikkuu irtonaisena pääntieltä. Taita saumanvara 
takakappaleen puolelle ja tikkaa se kiinni. Jatka samalla ompeleella 
etukappaleen puolelle, tikaten samalla etukappaleen käännevara 
nurjalle.

Käännä hihojen ja helman käännevarat nurjalle ja tikkaa ne kiinni. 

Käännä miehustakappale nurinpäin.

Ompele hihoihin poimulanka. Rypytä kukin hiha erikseen miehustan 
kädentien kokoiseksi. Asettele suurin osa rypytyksestä hihan 
yläosaan ja vain hieman kainalon puolelle.

Kiinnitä hihat sisäkkäin (vasemmat hihat keskenään, oikeat hihat 
keskenään) siten, että oikeat puolet osoittavat ulospäin. Pidempi hiha 
on sisempänä ja lyhyempi hiha tulee sen ympärille. Pujota oikein päin 
olevat hihat nurin olevan miehustan sisään, kohdista hihat kädenteille. 
Ompele hihat kiinni.

Viimeistele vielä silittämällä. Valmista tuli! 
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Käyttöehdot:
Mekon tekijänoikeudet kuuluvat Kangaskapinalle 
(www.kangaskapina.fi). Kaavan kopiointi ja levittämi-
nen on sallittua edellyttäen, että käyttöehdot ja viittauk-
set Kangaskapinaan säilytetään.
Kaavan levittämisestä ei saa periä jäljentämiskustan-
nukset ylittävää maksua.

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

Mikäli valmistat kaavan pohjalta tuotteita myyntiin, 
toivomme, että harkitset materiaalien hankintaa 
Kangaskapinasta.

rusettikaulus
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