
Herjolfsnes-mekko
Tarvittavat mitat: 

a) Hartialeveys

b) Hartia -helma

c) Kainalo 
-vyötärö

d)Vyötärö -helma

e) Käsivarren 
pituus

f) Käsivarren 
ympärysmitta 
leveimmästä 
kohdasta

HUOMIOI ja mittaa MYÖS: 
Rinnanympärys ja
vyötärönympärys

Alkuperäinen, 
Grönlannista löydetty 
mekko 1920-luvulla 
otetussa kuvassa

http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles/garments/H38/kirtle.jpg
http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles/garments/H38/kirtle.jpg


Kaava aukileikattuna sivulta (Nörlundin 
piirroksen mukaan)

Etukappale Takakappale

Taskuaukko 

c

d
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d

c

d
Leikkaa toinen reuna sivukiilasta 
vinoon ja toinen suoraan. Yhdistä 
vino reuna suoraan reunaan. 
HUOM: Leikkaa kiilat kolmioiksi, 
ei kuvan mallisiksi

Mittojen asettuminen 
kaavaan



Hihan kaava puvusta nro 38

f

e

Mekon olkasauma asettuu suurin 
piirtein tähän

Lyhyt hiha puvusta nro 39

Herjolfsnes-kuvat: Poul Nörlund (1924) Buried Norsemen at Herjolfsnes. Bind 
LXVII - Meddelelser om Grønland. Kommissionen for ledelsen af de Geologiske 
og geografiske undersøgelser i Grønland, Copenhagen.

Kaula-aukko puvussa 38



Ompeleminen ja sovittaminen

• Ompele kiilat etu- ja takakappaleisiin
• Yhdistä sivukappaleet siten että ompelet vinoon leikatun reunan 

suoraan leikattuun reunaan. Näin kangas laskeutuu kauniimmin. 
• Ompele sivukiilat kiinni etu- ja takakappaleeseen. Kannattaa harsia 

kiilojen kapeat yläosat vyötärön seudulta ylöspäin, näitä saumoja 
tullaan luultavasti ottamaan sisään. Jos sivukiiloja on useampi kuin 
kaksi, kannattaa myös niiden väliset saumat harsia yhteen. 

•  Ompele olkasaumat
Nyt olet valmis sovittamaan:
• Ota pukua ’sisään’ sivusaumoista kunnes se on sopivan tiukka. 

Leikkaa ylimääräistä pois etukappaleesta, älä kiilasta, muuten kiila 
katoaa olemattomiin. Sovittamista voi helpottaa myös tekemällä 
ylimääräisen sauman (jota alkuperäisessä ei ole) etu- ja takakappaleen 
keskelle. Näin vaatetta voi muotoilla muualtakin kuin sivuilta. Jos teet 
nyörityksen tai napituksen, puvun viimeinen sovitus kannatta tehdä 
kun kiinnitykset ovat jo paikoillaan.



Hihat: 
• Ompele kiila kiinni hihaan
• Ompele/harsi hihan sauma kiinni
• Sovita hihaa, leikkaa sauman kohdalta turhat löysät pois. Muista 

kuitenkin että kädellä täytyy olla varaa koukistua ja liikkua hihan 
sisällä. Jos et tee avointa hihaa (napitus tai ompelu), muista että käden 
täytyy mahtua hihasta läpi, älä tee liian tiukkaa!

• Pue hiha päälle niin, että (hihaton)mekko on päällä. Aseta hiha niin, 
että sauma kulkee käden sivussa, kyynärpään yli. Tunnustele mikä 
kohta tuntuu mukavalta ja missä kädet pystyvät liikkumaan parhaiten. 
Kun oikea kohta on löytynyt, piirrä hihan reunojen mukaan kädentien 
aukko (muista saumavarat!)

• Ompele/harsi hihat kiinni, sovita ja ompele paikalleen 

Viimeistele: käännä helmat, kädentiet yms, koristele, kiinnitä napit tai 
nyörit 

Ohje © Elina Neulakko 2002



Napit ja napinlävet

• Napit: Ompele pieniä 
harsinpistoja reunan 
ympäri, vedä pieneksi 
”pussiksi”, täytä ja 
ompele nappi kokoon 
kuvan osoittamalla 
tavalla. Kiinnitä 
kankaan reunaan, kuten 
kuvassa.

Napinläpi leikataan 
ensin ja ommellaan 
sen jälkeen.



Nyöritysaukkojen ompeleminen

• Nyöritysaukot voit tehdä pakottamalla 
kankaaseen reiän esim. sukkapuikolla

Kuvat napeista ja nyöritysaukoista:
Crowfoot et al. (2001) Textiles and 

Clothing. Boydell press, Woodbridge. s. 
164 ja 171



Kankaan leikkaaminen

Etu        Taka       E+T kiilat  Sivukiilat x 8 tai 4

150cm leveästä kankaasta, kuva suuntaa-antava

d
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+ varaa n. 
70cm hihoja 
varten
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