Maito-mekko

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

Materiaali- ja leikkuuohjeet:
Mekko on suunniteltu ommeltavaksi napakasta, muotoonsa
palautuvasta neuloksesta: esimerkiksi elastaania sisältävästä
trikoosta tai collegeneuloksesta.
Voit tehdä koko mekon samasta
neuloksesta tai varata yläosaan eri
kuosia.

A

Varaa kokoihin 32–42 100 cm
helman neulosta sekä 45 cm
yläosan neulosta. Kokoihin 44–52
tarvitset neuloksia 105 cm ja 50
cm. Menekit on laskettu 155 cm
leveälle neulokselle ja ne sisältävät 10 % kutistumisvaran.
Lisäksi tarvitset 30–45 cm pätkän kuminauhaa imetysluukun alareunan kujaan.
Kappaleet eivät sisällä sauman- ja käännevaroja. Lisää kaulaan ja hihoihin 1 cm käännevara sekä helmaan 3 cm käännevara. Lisää kylki- ja olkasaumoihin saumanvarat.
Ohjeissa takakappale on jaettu kahtia vyötäröltä. Jos teet mekon kokonaan samasta
kuosista, voit mainiosti tehdä takakappaleen kokonaisena ilman vyötärösaumaa.

B

Tarkistusruutu

5 cm

Kohdista nuolet vastakkain

5 cm

A-hiha

Niska

B-kaula
B-hiha

Mekko A:
Leikkaa takakappaleen helmaosa taitteelta (katkaise kaava vyötäröviivan kohdalta).
Seuraa A-helmalinjaa.
Leikkaa takakappaleen yläosa taitteelta A-hihaa ja Niskaa seuraten.
Leikkaa sisempi etukappale A-helmaa, A-hihaa ja A-kaulaa seuraten taitteelta.
Sisempi etukappale leikataan helmasta ylös asti yhtenä palana. Leikkaa etukappaleelle myös imetysaukot. Aukkoja voit tarvittaessa suurentaa vielä sovitusvaiheessa.
Sopiva koko riippuu muun muassa nännipihan leveydestä – aukon tulee olla riittävä,
mutta pienempi aukko on toki isoa siveellisempi.
Leikkaa imetysluukkukappale vyötäröviivasta ylöspäin A-hihaa ja A-kaulaa seuraten.
Jätä vyötäröviivalle 2 cm käännevara kuminauhakujaa varten.
Mekko B:
Leikkaa takakappaleen helmaosa taitteelta (katkaise kaava vyötäröviivan kohdalta).
Seuraa B-helmalinjaa.
Leikkaa takakappaleen yläosa taitteelta B-hihaa ja Niskaa seuraten.
HUOM: sisemmän etukappaleen kaula- ja hihalinjat kulkevat A-mekon viivoja pitkin,
jotta B-mallin kaulaan ja hihaan tulee vain yksinkertainen (imetysluukun) kappale.
Leikkaa sisempi etukappale B-helmaa, A-hihaa ja A-kaulaa seuraten taitteelta.
Sisempi etukappale leikataan helmasta ylös asti yhtenä palana. Leikkaa etukappaleelle myös imetysaukot. Aukkoja voit tarvittaessa suurentaa vielä sovitusvaiheessa.
Sopiva koko riippuu muun muassa nännipihan leveydestä – aukon tulee olla riittävä,
mutta pienempi aukko on toki isoa siveellisempi.
Leikkaa imetysluukkukappale vyötäröviivasta ylöspäin B-hihaa ja B-kaulaa seuraten.
Jätä vyötäröviivalle 2 cm käännevara kuminauhakujaa varten.

A-kaula

taite

Imetysaukko

OMPELUOHJEET:
Mekko A:
Valmistele sisempi etukappale: Huolittele imetysaukot saumuriompeleella – jos et
käytä saumuria, voit myös jättää aukot huolittelematta.
Mekko B:
Valmistele sisempi etukappale: Huolittele imetysaukot saumuriompeleella – jos et
käytä saumuria, voit myös jättää aukot huolittelematta. Käännä A-hihalinjan ja
A-kaulalinjan käännevara nurjalle ja tikkaa joustavalla ompeleella.
Mekko A ja B:
Valmistele imetysluukkukappale: Käännä alareunasta nurjalle 2 cm käännevara ja
tikkaa kiinni joustavalla ompeleella. Pujota käänteen sisään kuminauha ja kiinnitä
se päädyistään niin, että kuminauha on muutaman sentin lyhyempi kuin käänne
(tarkoitus ei ole sanottavasti kiristää aukkoa, ainoastaan estää sitä venähtämästä).
Kiinnitä mekkokappaleet toisiinsa siten, että imetysluukun nurja puoli on sisemmän
etukappaleen oikeaa puolta vasten; molempien kappaleiden oikeat puolet ovat siis
samaan suuntaan ja tästä puolesta tulee näkyvä puoli. Kohtele kappaleita jatkossa
yhtenä kappaleena.
Ompele takakappaleen helma ja yläosa toisiinsa vyötärösaumaa pitkin. Tikkaa
saumanvara yläosan puolelle samanlaisella ompeleella kuin etukappaleen kuminauhakuja.

KOKOAMINEN:
Ompele etu- ja takaosa olka- ja sivusaumoistaan yhteen. Katso että sisemmän
etukappaleen ja imetysluukkukappaleen olka- ja sivusaumat tulevat kiinnitetyksi tällä ompeleella.
VIIMEISTELY:
Mekko A:
Käännä helman, kaula-aukon ja kädentien käänteet nurjalle ja tikkaa kiinni
joustavalla ompeleella. Imetysluukkukappaleen ja sisemmän etukappaleen
kaula- ja kädentieaukot jäävät molemmat käänteeseen.
Mekko B:
Käännä helman, kaula-aukon ja kädentien käänteet nurjalle ja tikkaa kiinni
joustavalla ompeleella.

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.

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32

52

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

A-helma

B-helma

