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



Materiaali- ja leikkuuohjeet:

Mekko on suunniteltu ommeltavaksi elastaania sisältävästä 
paksusta neuloksesta, esimerkiksi tunturicollegesta tai harjatus-
ta collegesta. 

Varaa kangasta 
170–170–170–170–180–190–235–235–240–240–240 cm.
Menekki on laskettu 150 cm leveälle neulokselle ja sisältää 10 % 
kutistumisvaran. Mikäli valitsemasi neulos kutistuu leveyssuun-
nassa arvioitua vähemmän tai se on leveämpää, pienempikin 
määrä kangasta saattaa riittää. 

Leikkaaminen:

Asettelu: Koossa 32–42 etukappale, takakappale ja yksi hiha rinnak-
kain. Toinen hiha ensimmäisen kanssa päällekäin, kaulus etu- ja 
takakappaleen yläpuolelta.
Koossa 44–52 hiha + etukappale rinnakkain, hiha + takakappale 
rinnakkain, siten että hihat ovat pystysuunnassa päällekäin ja etu- ja 
takakappale ovat kankaan toisessa reunassa päällekäin. Hihojen 
yläpuolelta leikataan kaulus.
Taskut asetellaan yli jääville alueille.

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää hihansuihin 
ja taskunsuihin (viisto reuna) 2 cm käännevara sekä helmaan 3 cm 
käännevara. Lisää muihin kaavojen reunoihin 1 cm saumanvarat 
(myös kauluskappaleeseen).

Leikkaa taka- ja etukappale taitteelta. Jos mekon käyttäjälle jää 
mekoissa helposti ylimääräisiä kangaspoimuja selkäosaan, voit 
leikata takakappaleen kokoa pienempänä. Leikkaa kaksi hihakappa-
letta sekä kaksi taskua toisiinsa nähden peilikuvina.
 
Leikkaa lisäksi kauluskappale, joka mitat ovat:
Leveys 73–75–76,5–78–80–82–83,5–85–87–89–91 cm
Korkeus 51–52–53,5–55–56–57–58,5–60–61–62–63 cm

Ompeluohjeet:

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

Taita taskunsuun käänne nurjalle ja tikkaa se kiinni. Taita taskun 
saumanvarat nurjalle ja ompele se kiinni etukappaleeseen: taskun 
alareuna tulee 5 cm korkeudelle helmasta eli 8 cm korkeudelle kan-
kaan reunasta (helmakäänne huomioiden). Taskun sivummainen kylki 
asettuu kylkisaumaan. Vahvista taskunsuun ylempi reuna edestakai-
sella ompeleella.

Kokoa mekko: ompele etukappale ja takakappale toisiinsa olkasau-
moista. Kiinnitä hihat etu- ja takakappaleen kädentien reunaan. 
Ompele lopuksi sivusaumat hihansuusta kainalon kautta mekon 
helmaan. 

Viimeistele:

Pääntie: Ompele kauluskappale pitkäksi renkaaksi (lyhyemmät kyljet 
yhteen). Taita rengas kaksinkerroin niin että sauma jää sisäpuolelle 
(jos käytät tunturicollegea, käytä karvaista puolta kauluksen oikeana 
puolena). Kiinnitä kauluskappale tasaisesti pääntielle ja ompele kiinni 
(venytä hieman ommellessasi, jotta saat kankaiden reunojen mitat 
täsmäämään). 

Käänteet: Käännä helman ja hihansuiden käännevarat nurjalle ja 
tikkaa ne kiinni.
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Materiaali- ja leikkuuohjeet:

Mekko on suunniteltu ommeltavaksi elastaania sisältävästä 
paksusta neuloksesta, esimerkiksi tunturicollegesta tai harjatus-
ta collegesta. 

Varaa kangasta 
170–170–170–170–180–190–235–235–240–240–240 cm.
Menekki on laskettu 150 cm leveälle neulokselle ja sisältää 10 % 
kutistumisvaran. Mikäli valitsemasi neulos kutistuu leveyssuun-
nassa arvioitua vähemmän tai se on leveämpää, pienempikin 
määrä kangasta saattaa riittää. 
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Leikkaaminen:

Asettelu: Koossa 32–42 etukappale, takakappale ja yksi hiha rinnak-
kain. Toinen hiha ensimmäisen kanssa päällekäin, kaulus etu- ja 
takakappaleen yläpuolelta.
Koossa 44–52 hiha + etukappale rinnakkain, hiha + takakappale 
rinnakkain, siten että hihat ovat pystysuunnassa päällekäin ja etu- ja 
takakappale ovat kankaan toisessa reunassa päällekäin. Hihojen 
yläpuolelta leikataan kaulus.
Taskut asetellaan yli jääville alueille.

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää hihansuihin 
ja taskunsuihin (viisto reuna) 2 cm käännevara sekä helmaan 3 cm 
käännevara. Lisää muihin kaavojen reunoihin 1 cm saumanvarat 
(myös kauluskappaleeseen).

Leikkaa taka- ja etukappale taitteelta. Jos mekon käyttäjälle jää 
mekoissa helposti ylimääräisiä kangaspoimuja selkäosaan, voit 
leikata takakappaleen kokoa pienempänä. Leikkaa kaksi hihakappa-
letta sekä kaksi taskua toisiinsa nähden peilikuvina.
 
Leikkaa lisäksi kauluskappale, joka mitat ovat:
Leveys 73–75–76,5–78–80–82–83,5–85–87–89–91 cm
Korkeus 51–52–53,5–55–56–57–58,5–60–61–62–63 cm

Ompeluohjeet:

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

Taita taskunsuun käänne nurjalle ja tikkaa se kiinni. Taita taskun 
saumanvarat nurjalle ja ompele se kiinni etukappaleeseen: taskun 
alareuna tulee 5 cm korkeudelle helmasta eli 8 cm korkeudelle kan-
kaan reunasta (helmakäänne huomioiden). Taskun sivummainen kylki 
asettuu kylkisaumaan. Vahvista taskunsuun ylempi reuna edestakai-
sella ompeleella.

Kokoa mekko: ompele etukappale ja takakappale toisiinsa olkasau-
moista. Kiinnitä hihat etu- ja takakappaleen kädentien reunaan. 
Ompele lopuksi sivusaumat hihansuusta kainalon kautta mekon 
helmaan. 

Viimeistele:

Pääntie: Ompele kauluskappale pitkäksi renkaaksi (lyhyemmät kyljet 
yhteen). Taita rengas kaksinkerroin niin että sauma jää sisäpuolelle 
(jos käytät tunturicollegea, käytä karvaista puolta kauluksen oikeana 
puolena). Kiinnitä kauluskappale tasaisesti pääntielle ja ompele kiinni 
(venytä hieman ommellessasi, jotta saat kankaiden reunojen mitat 
täsmäämään). 

Käänteet: Käännä helman ja hihansuiden käännevarat nurjalle ja 
tikkaa ne kiinni.
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Materiaali- ja leikkuuohjeet:

Mekko on suunniteltu ommeltavaksi elastaania sisältävästä 
paksusta neuloksesta, esimerkiksi tunturicollegesta tai harjatus-
ta collegesta. 

Varaa kangasta 
170–170–170–170–180–190–235–235–240–240–240 cm.
Menekki on laskettu 150 cm leveälle neulokselle ja sisältää 10 % 
kutistumisvaran. Mikäli valitsemasi neulos kutistuu leveyssuun-
nassa arvioitua vähemmän tai se on leveämpää, pienempikin 
määrä kangasta saattaa riittää. 

Leikkaaminen:

Asettelu: Koossa 32–42 etukappale, takakappale ja yksi hiha rinnak-
kain. Toinen hiha ensimmäisen kanssa päällekäin, kaulus etu- ja 
takakappaleen yläpuolelta.
Koossa 44–52 hiha + etukappale rinnakkain, hiha + takakappale 
rinnakkain, siten että hihat ovat pystysuunnassa päällekäin ja etu- ja 
takakappale ovat kankaan toisessa reunassa päällekäin. Hihojen 
yläpuolelta leikataan kaulus.
Taskut asetellaan yli jääville alueille.

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää hihansuihin 
ja taskunsuihin (viisto reuna) 2 cm käännevara sekä helmaan 3 cm 
käännevara. Lisää muihin kaavojen reunoihin 1 cm saumanvarat 
(myös kauluskappaleeseen).

Leikkaa taka- ja etukappale taitteelta. Jos mekon käyttäjälle jää 
mekoissa helposti ylimääräisiä kangaspoimuja selkäosaan, voit 
leikata takakappaleen kokoa pienempänä. Leikkaa kaksi hihakappa-
letta sekä kaksi taskua toisiinsa nähden peilikuvina.
 
Leikkaa lisäksi kauluskappale, joka mitat ovat:
Leveys 73–75–76,5–78–80–82–83,5–85–87–89–91 cm
Korkeus 51–52–53,5–55–56–57–58,5–60–61–62–63 cm

Ompeluohjeet:

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

Taita taskunsuun käänne nurjalle ja tikkaa se kiinni. Taita taskun 
saumanvarat nurjalle ja ompele se kiinni etukappaleeseen: taskun 
alareuna tulee 5 cm korkeudelle helmasta eli 8 cm korkeudelle kan-
kaan reunasta (helmakäänne huomioiden). Taskun sivummainen kylki 
asettuu kylkisaumaan. Vahvista taskunsuun ylempi reuna edestakai-
sella ompeleella.

Kokoa mekko: ompele etukappale ja takakappale toisiinsa olkasau-
moista. Kiinnitä hihat etu- ja takakappaleen kädentien reunaan. 
Ompele lopuksi sivusaumat hihansuusta kainalon kautta mekon 
helmaan. 

Viimeistele:

Pääntie: Ompele kauluskappale pitkäksi renkaaksi (lyhyemmät kyljet 
yhteen). Taita rengas kaksinkerroin niin että sauma jää sisäpuolelle 
(jos käytät tunturicollegea, käytä karvaista puolta kauluksen oikeana 
puolena). Kiinnitä kauluskappale tasaisesti pääntielle ja ompele kiinni 
(venytä hieman ommellessasi, jotta saat kankaiden reunojen mitat 
täsmäämään). 

Käänteet: Käännä helman ja hihansuiden käännevarat nurjalle ja 
tikkaa ne kiinni.



Materiaali- ja leikkuuohjeet:

Mekko on suunniteltu ommeltavaksi elastaania sisältävästä 
paksusta neuloksesta, esimerkiksi tunturicollegesta tai harjatus-
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170–170–170–170–180–190–235–235–240–240–240 cm.
Menekki on laskettu 150 cm leveälle neulokselle ja sisältää 10 % 
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Leikkaaminen:

Asettelu: Koossa 32–42 etukappale, takakappale ja yksi hiha rinnak-
kain. Toinen hiha ensimmäisen kanssa päällekäin, kaulus etu- ja 
takakappaleen yläpuolelta.
Koossa 44–52 hiha + etukappale rinnakkain, hiha + takakappale 
rinnakkain, siten että hihat ovat pystysuunnassa päällekäin ja etu- ja 
takakappale ovat kankaan toisessa reunassa päällekäin. Hihojen 
yläpuolelta leikataan kaulus.
Taskut asetellaan yli jääville alueille.

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää hihansuihin 
ja taskunsuihin (viisto reuna) 2 cm käännevara sekä helmaan 3 cm 
käännevara. Lisää muihin kaavojen reunoihin 1 cm saumanvarat 
(myös kauluskappaleeseen).

Leikkaa taka- ja etukappale taitteelta. Jos mekon käyttäjälle jää 
mekoissa helposti ylimääräisiä kangaspoimuja selkäosaan, voit 
leikata takakappaleen kokoa pienempänä. Leikkaa kaksi hihakappa-
letta sekä kaksi taskua toisiinsa nähden peilikuvina.
 
Leikkaa lisäksi kauluskappale, joka mitat ovat:
Leveys 73–75–76,5–78–80–82–83,5–85–87–89–91 cm
Korkeus 51–52–53,5–55–56–57–58,5–60–61–62–63 cm

Ompeluohjeet:

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

Taita taskunsuun käänne nurjalle ja tikkaa se kiinni. Taita taskun 
saumanvarat nurjalle ja ompele se kiinni etukappaleeseen: taskun 
alareuna tulee 5 cm korkeudelle helmasta eli 8 cm korkeudelle kan-
kaan reunasta (helmakäänne huomioiden). Taskun sivummainen kylki 
asettuu kylkisaumaan. Vahvista taskunsuun ylempi reuna edestakai-
sella ompeleella.

Kokoa mekko: ompele etukappale ja takakappale toisiinsa olkasau-
moista. Kiinnitä hihat etu- ja takakappaleen kädentien reunaan. 
Ompele lopuksi sivusaumat hihansuusta kainalon kautta mekon 
helmaan. 

Viimeistele:

Pääntie: Ompele kauluskappale pitkäksi renkaaksi (lyhyemmät kyljet 
yhteen). Taita rengas kaksinkerroin niin että sauma jää sisäpuolelle 
(jos käytät tunturicollegea, käytä karvaista puolta kauluksen oikeana 
puolena). Kiinnitä kauluskappale tasaisesti pääntielle ja ompele kiinni 
(venytä hieman ommellessasi, jotta saat kankaiden reunojen mitat 
täsmäämään). 

Käänteet: Käännä helman ja hihansuiden käännevarat nurjalle ja 
tikkaa ne kiinni.
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Materiaali- ja leikkuuohjeet:

Mekko on suunniteltu ommeltavaksi elastaania sisältävästä 
paksusta neuloksesta, esimerkiksi tunturicollegesta tai harjatus-
ta collegesta. 

Varaa kangasta 
170–170–170–170–180–190–235–235–240–240–240 cm.
Menekki on laskettu 150 cm leveälle neulokselle ja sisältää 10 % 
kutistumisvaran. Mikäli valitsemasi neulos kutistuu leveyssuun-
nassa arvioitua vähemmän tai se on leveämpää, pienempikin 
määrä kangasta saattaa riittää. 

Leikkaaminen:

Asettelu: Koossa 32–42 etukappale, takakappale ja yksi hiha rinnak-
kain. Toinen hiha ensimmäisen kanssa päällekäin, kaulus etu- ja 
takakappaleen yläpuolelta.
Koossa 44–52 hiha + etukappale rinnakkain, hiha + takakappale 
rinnakkain, siten että hihat ovat pystysuunnassa päällekäin ja etu- ja 
takakappale ovat kankaan toisessa reunassa päällekäin. Hihojen 
yläpuolelta leikataan kaulus.
Taskut asetellaan yli jääville alueille.

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää hihansuihin 
ja taskunsuihin (viisto reuna) 2 cm käännevara sekä helmaan 3 cm 
käännevara. Lisää muihin kaavojen reunoihin 1 cm saumanvarat 
(myös kauluskappaleeseen).

Leikkaa taka- ja etukappale taitteelta. Jos mekon käyttäjälle jää 
mekoissa helposti ylimääräisiä kangaspoimuja selkäosaan, voit 
leikata takakappaleen kokoa pienempänä. Leikkaa kaksi hihakappa-
letta sekä kaksi taskua toisiinsa nähden peilikuvina.
 
Leikkaa lisäksi kauluskappale, joka mitat ovat:
Leveys 73–75–76,5–78–80–82–83,5–85–87–89–91 cm
Korkeus 51–52–53,5–55–56–57–58,5–60–61–62–63 cm

Ompeluohjeet:

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

Taita taskunsuun käänne nurjalle ja tikkaa se kiinni. Taita taskun 
saumanvarat nurjalle ja ompele se kiinni etukappaleeseen: taskun 
alareuna tulee 5 cm korkeudelle helmasta eli 8 cm korkeudelle kan-
kaan reunasta (helmakäänne huomioiden). Taskun sivummainen kylki 
asettuu kylkisaumaan. Vahvista taskunsuun ylempi reuna edestakai-
sella ompeleella.

Kokoa mekko: ompele etukappale ja takakappale toisiinsa olkasau-
moista. Kiinnitä hihat etu- ja takakappaleen kädentien reunaan. 
Ompele lopuksi sivusaumat hihansuusta kainalon kautta mekon 
helmaan. 

Viimeistele:

Pääntie: Ompele kauluskappale pitkäksi renkaaksi (lyhyemmät kyljet 
yhteen). Taita rengas kaksinkerroin niin että sauma jää sisäpuolelle 
(jos käytät tunturicollegea, käytä karvaista puolta kauluksen oikeana 
puolena). Kiinnitä kauluskappale tasaisesti pääntielle ja ompele kiinni 
(venytä hieman ommellessasi, jotta saat kankaiden reunojen mitat 
täsmäämään). 

Käänteet: Käännä helman ja hihansuiden käännevarat nurjalle ja 
tikkaa ne kiinni.
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Materiaali- ja leikkuuohjeet:

Mekko on suunniteltu ommeltavaksi elastaania sisältävästä 
paksusta neuloksesta, esimerkiksi tunturicollegesta tai harjatus-
ta collegesta. 

Varaa kangasta 
170–170–170–170–180–190–235–235–240–240–240 cm.
Menekki on laskettu 150 cm leveälle neulokselle ja sisältää 10 % 
kutistumisvaran. Mikäli valitsemasi neulos kutistuu leveyssuun-
nassa arvioitua vähemmän tai se on leveämpää, pienempikin 
määrä kangasta saattaa riittää. 

Leikkaaminen:

Asettelu: Koossa 32–42 etukappale, takakappale ja yksi hiha rinnak-
kain. Toinen hiha ensimmäisen kanssa päällekäin, kaulus etu- ja 
takakappaleen yläpuolelta.
Koossa 44–52 hiha + etukappale rinnakkain, hiha + takakappale 
rinnakkain, siten että hihat ovat pystysuunnassa päällekäin ja etu- ja 
takakappale ovat kankaan toisessa reunassa päällekäin. Hihojen 
yläpuolelta leikataan kaulus.
Taskut asetellaan yli jääville alueille.

Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää hihansuihin 
ja taskunsuihin (viisto reuna) 2 cm käännevara sekä helmaan 3 cm 
käännevara. Lisää muihin kaavojen reunoihin 1 cm saumanvarat 
(myös kauluskappaleeseen).

Leikkaa taka- ja etukappale taitteelta. Jos mekon käyttäjälle jää 
mekoissa helposti ylimääräisiä kangaspoimuja selkäosaan, voit 
leikata takakappaleen kokoa pienempänä. Leikkaa kaksi hihakappa-
letta sekä kaksi taskua toisiinsa nähden peilikuvina.
 
Leikkaa lisäksi kauluskappale, joka mitat ovat:
Leveys 73–75–76,5–78–80–82–83,5–85–87–89–91 cm
Korkeus 51–52–53,5–55–56–57–58,5–60–61–62–63 cm

Ompeluohjeet:

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

Taita taskunsuun käänne nurjalle ja tikkaa se kiinni. Taita taskun 
saumanvarat nurjalle ja ompele se kiinni etukappaleeseen: taskun 
alareuna tulee 5 cm korkeudelle helmasta eli 8 cm korkeudelle kan-
kaan reunasta (helmakäänne huomioiden). Taskun sivummainen kylki 
asettuu kylkisaumaan. Vahvista taskunsuun ylempi reuna edestakai-
sella ompeleella.

Kokoa mekko: ompele etukappale ja takakappale toisiinsa olkasau-
moista. Kiinnitä hihat etu- ja takakappaleen kädentien reunaan. 
Ompele lopuksi sivusaumat hihansuusta kainalon kautta mekon 
helmaan. 

Viimeistele:

Pääntie: Ompele kauluskappale pitkäksi renkaaksi (lyhyemmät kyljet 
yhteen). Taita rengas kaksinkerroin niin että sauma jää sisäpuolelle 
(jos käytät tunturicollegea, käytä karvaista puolta kauluksen oikeana 
puolena). Kiinnitä kauluskappale tasaisesti pääntielle ja ompele kiinni 
(venytä hieman ommellessasi, jotta saat kankaiden reunojen mitat 
täsmäämään). 

Käänteet: Käännä helman ja hihansuiden käännevarat nurjalle ja 
tikkaa ne kiinni.
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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 käyttöehtoi-
hin tai Kangaskapinaan.

Mikäli valmistat kaavan pohjalta tuotteita myyntiin, toivomme, että harkit-
set materiaalien hankintaa Kangaskapinasta.
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