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Bathhouse Babe –alusmekko

Chemise of the fourteenth century, Köhler, Carl 1963(1852?): A History of Costume. Dover.
Aluspuvun tekoa varten tarvitset:
*tukevaa ja tiivissidoksista pellavakangasta (Kangas kannattaa kutistaa eli
pestä vähintään 60 asteessa ja silittää etukäteen! Muuten mekko kutistuu
ensimmäisessä pesussa käyttökelvottomaksi.)
*nuppineuloja ja ompeluneulan
*kankaan väristä poikkevan väristä harsinlankaa
*ompelulankaa
*mittanauhan
*lyijykynän
*sakset
*pääntien ja kädenteiden huolittelua varten vähintään 4 mm leveää
silkki(nauhakirjonta)nauhaa ja sen ompeluun silkkilankaa
*annoksen kärsivällisyyttä

Kankaanmenekki vaihtelee halutun lopputuloksen ja henkilön koon mukaan.
Periaatteessa tarvitaan vähintään haluttu pituus X vartalon ympärys + n.10
cm ja jonkin verran kiiloille. Kiilojen määrä ja koko riippuvat halutusta
helman leveydestä. Täyspitkään alusmekkoon tarvitaan leveämpi helma kuin
lyhyempään, jotta se ei haittaa kävelyä.
Esimerkiksi lyhyeen mekkoon henkilölle jonka rinnanympärys on noin/alle
metrin riittää noin 100x150 cm pala. (Katso liitteenä olevaa
leikkuusuunnitelmaa) Jos olet epävarma siitä, kuika paljon sinun kannattaisi
kangasta varata, lähetä mittasi ja toiveesi puvun pituudesta ja helman
leveydestä minulle sähköpostilla (suvituuli.sihvola@helsinki.fi), niin
lasken henkilökohtaisen kangasmenekkisi.

Esimerkkejä kangasta säästävistä leikkuusuunnitelmista
Lyhyt alusmekko (pituus olalta noin 100 cm) henkilölle, jonka rinnanympärys
on noin/alle metrin
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Pitkä alusmekko (pituus olalta noin 150 cm)
Palttinasidoksisessa pellavassa ei tässä tapauksessa ole väliä leikkaako kuteen vai loimen suuntaan.
tarvittava kankaan pituus = vartalonympärys +väljyysvara 10-20 cm + kiilan pituus
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Esivalmistelut:
1. Leikkaa tai revi kangas ohjeiden mukaan (mieluiten lankasuoraan).
2. Merkitse etu- ja takakappaleille lankasuora kappaleiden keskelle pituussuunnassa joko
harsimalla tai lyijykynällä.
3. Harsi olka- ja sivusaumat sovituksen helpottamiseksi
4. Halutessasi voit tässä vaiheessa hieman pyöristää pääntietä. Älä kuitenkaan leikkaa vielä
kovin paljoa kangasta pois.
Mekon sovittaminen:
1. Mekko sovitetaan ”nurinpäin” eli saumanvarat ulospäin.
2. Pidä huolta, että keskietu- ja keskitakamerkit pysyvät koko ajan keskellä ja suorassa.
3. Korjaa ensin olkasauman muoto. Asettele olkasauma olkapään keskelle ja neulaa se niin,
että kangas myötäilee olkapään muotoa. Mikäli halutaan off shoulders – tyylinen kaulaaukko, neulaa vain tarvittavalta osalta.
4. Neulaa mekko tiukaksi rinnan alta.
5. Neulaa rinnan kohta tiukemmaksi alhaalta ylöspäin. Voit joutua korjailemaan rintojen
asentoa.
6. Neulaa myös tiukaksi vyötäröä kohti. Jos vyötärö on kovin kapea hartioihin tai
rinnanympärykseen verrattuna, jätä vyötäröltä vähän löysäksi. Muuten voit tehdä mekosta
myös hiukan vatsaa tukevan/litistävän.
7. Voit joutua uusimaan ja tiukentamaan muutamaan kertaan, ennen kuin saat sopivan tuen ja
kauniit linjat. Muista tarkistaa, että keskietu- ja keskitaka ovat paikallaan.
8. Taakse vyötärölle muodostuu usein kurttu. Kun mekko on muuten istuva, voit leikata mekon
auki helmasta keskitakaa pitkin kurttuun asti niin, että se oikenee. Tähän tulee takakiila.
9. Myös eteen voi laittaa kiilan. Sen asettelu on vapaampaa, mutta kannatta välttää kolmion
kärjen sijoittamista niin, että se osoittaa suoraan nivusiin ;)
10. Kun istuvuus on kohdallaan neulaukset harsitaan kiinni. Kannattaa käyttää kaksinkertaista
lankaa.
11. Merkitse myös pääntien ja kädentien linjat.
12. Kun kaikki neulat on irrotettu, on aika kiemurrella varovasti mekosta ulos ja aloittaa
seuraava vaihe.
Ompeleminen:
1. Koska mekko sovitettiin ”nurinpäin”, harsimukset ja saumanvarat ovat nyt mekon oikealla
puolella. Merkitse siis ompeleiden kohdat, suorista pahimmat mutkat ja ompele mekko
kasaan toisinpäin. Suosittelen taka-/tikkipistoa (backstitch). Kiinnitä myös kiilat.
2. Leikkaa pääntie ja kädentiet muotoonsa, jätä vielä reiluhkot saumanvarat.
3. Tee tarkistussovitus. Jos näyttää hyvältä, voit siirtyä viimeistelyyn.

Viimeistely:
1. ”Käännä” saumat. Eli kavenna toinen saumanvara ja tee laakasauma. Voit kiinnittää sen
häivepistoin. Näin saadaan tukeva ja kestävä sauma.
2. Kavenna pään- ja kädenteiden saumanvarat noin puolisenttisiksi ja käännä /silitä nurjalle.
Neulaa taitetun risareunan päälle silkkinauha. Ompele silkkinauha pienillä
etupistoilla(harsinpistoilla) taitteen päälle. Käytä silkkilankaa (muut langat syövät silkin
puhki käytössä). Kiinnitä nauhan toinen reuna mekkoon pienillä häivepistoilla, voit tökkiä
tursottavat langanpäät neulalla nauhan alle. Ompele vielä yksi rivi pieniä etupistoja nauhan
tueksi.
3. Voit päärmätä helman tavalliseen tapaan tai käyttää senkin siistimiseen silkkinauhaa.
4. Mekkosi on valmis!

Linkkejä:
http://www.gallowglass.org/jadwiga/pictures/bohemia/bathkeepers.html
http://medieval.webcon.net.au/technique_stitches.html
http://www.kaspaikka.fi/sk/sk-info.html
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/cloth/stitches.htm
http://www.historiska.se/histvarld/
http://groups.yahoo.com/group/1300_luku/

