
Ompeluohjeet, 
vuokko-liivimekko

1. Leikkaa vaatteen osat irti ompeluarkista. Jos teet keltaisen 
mekon, leikkaa mustat reunaviivat kokonaan pois. Tällöin ne eivät 
näy kankaan läpi valmiissa vaatteessa.

2. Jatka taskunsuun merkkiviivoja hennosti lyijykynällä, koska 
arkin merkkiviivat jäävät saumanvaran sisään.arkin merkkiviivat jäävät saumanvaran sisään.

3.  Tee lyijykynällä apupisteitä 8mm:n etäisyydelle kuosillisen
alueen reunasta. Kun seuraat ommellessasi näitä pisteitä, saat 
taskua reunustavasta valekantista varmasti tasalevyisen kauttaal-
taan. Voit myös yhdistää pisteet viivalla ompelun helpottamiseksi.

4. Aseta taskukappaleet oikeat puolet vastakkain. Tarkista, että
molempien taskukappaleiden langansuunta on sama. Neulaa kappaleet 
yhteen.yhteen.

5. Ompele taskukappaleet toisiinsa. Jätä taskun alareunaan noin
4cm:n levyinen kääntöaukko.

6. Kavenna taskun saumanvarat. Kääntöaukon kohdalta saumanvara 
kannattaa jättää kaventamatta, koska leveämpi vara on helpompi
kääntää taskun sisään ommeltaessa taskua paikalleen.

7. Leikkaa saumanvaraan pieniä lovia, jotta saumanvara ei 
kiristä. Leikkaa lovet parin millin päähän saumasta. Varo katkai-kiristä. Leikkaa lovet parin millin päähän saumasta. Varo katkai-
semasta saumaa!

8. Avaa saumanvarat. Käännä tasku oikeinpäin. Silitä tasku huo-
lellisesti. Käännä ja silitä samalla kääntöaukon saumanvarat 
taskun sisään.

9. Tikkaa taskunsuun kohta piirtämiesi lyijykynämerkkien väliltä.
Ompele ensimmäinen tikkaus lähelle reunaa. Ompele toinen tikkaus
valkoisen valekantin ja värillisen kuosin rajalle.valkoisen valekantin ja värillisen kuosin rajalle.

10. Kohdista tasku oikealle paikalleen allaolevien kuvien avulla. 
Tarkista, että taskun kukka on samansuuntainen kuosin muiden kukkien 
kanssa. Neulaa tasku etukappaleeseen. 

11. Ompele tasku etukappaleeseen. Tee kaksi rinnakkaista tikkausta
kuten taskunsuussa. 
 

 



12. Huolittele etu- ja takakappaleiden sivut ompelu-
koneen siksak-ompeleella tai saumurilla. Aseta etu- ja 
takakappaleet oikeat puolet vastakkain. Neulaa kappaleet
toisiinsa. Ompele sivusaumat 1cm:n etäisyydeltä kankaan 
reunasta. Silitä saumanvarat erilleen. Tee etu- ja taka-
kappaleiden nurjalle puolelle lyijykynällä apupisteitä 
8mm:n etäisyydelle kuosin reunasta kuten teit aiemmin 8mm:n etäisyydelle kuosin reunasta kuten teit aiemmin 
taskussa.

13. Huolittele alavarojen sivut ompelukoneen siksak-
ompeleella tai saumurilla. Aseta etu- ja taka-alavarat 
oikeat puolet vastakkain. Ompele sivusaumat 1cm:n etäi-
syydeltä kankaan reunasta. Silitä saumanvarat erilleen.
Huolittele alavarojen alareuna ompelukoneen siksak-
ompeleella tai saumurilla.ompeleella tai saumurilla.

14.  Aseta alavarat vastaaviin etu- ja takakappalei-
siin oikeat puolet vastakkain. Neulaa kappaleet yhteen. 
Ompele alavarat etuja takakappaleisiin pääntien ja 
kädenteiden kohdalta apupisteitä seuraten.

15. Kavenna saumanvarat. Tee saumanvarojen ulkokaa-
riin lovia ja sisäkaariin aukileikkauksia.

16.16. Käännä mekko oikein päin. Tarkista, että sauman-
varat ovat kunnolla auki. Silitä kädentiet ja pääntie
huolellisesti. Tikkaa kädentiet ja pääntie valkoisen
valekantin ja värillisen kuosin rajalta.

17. Taita helmasta 1cm ja sitten vielä 2cm nurjalle. 
Helmapäärmeen taitekohdat on merkitty etu- ja takakap-
paleiden reunoihin. Silitä ja tarvittaessa harsi helma-
päärme ennen ompelua. Tikkaa helmapäärme läheltä reunaa.päärme ennen ompelua. Tikkaa helmapäärme läheltä reunaa.

18. Ompele nepparit mekon olalle ompeluarkin merkkien
mukaan. Nepparin päällikappaleet (2kpl) tulevat
takakappaleen nurjalle puolelle ja nepparin pohja-
kappaleet (4kpl) etukappaleen oikealle puolelle. 

19. Aseta huivikappaleet oikeat puolet vastakkain.
Kohdista kukat siten, että kuvio jatkuu katkeamatta.
Ompele kappaleet toisiinsa lyhyistä reunoistaan. Lyhen-Ompele kappaleet toisiinsa lyhyistä reunoistaan. Lyhen-
nä huivia tarpeen mukaan. Huolittele huivin reunat 
ompelukoneen siksak-ompeleella tai saumurilla. Käännä
huivin kaikista reunoista 1cm:n levyinen saumanvara
nurjalle. Tikkaa käänne läheltä reunaa.

20. Lopuksi silitä valmis mekko ja huivi.

Jos haluat tehdä tosi iisin mekon
- jätä tasku kokonaan pois - jätä tasku kokonaan pois 
- tee helmaan yksinkertainen päärme: siksakkaa
reuna, tee yksi noin 2cm:n levyinen taitos ja tikkaa
päärme läheltä siksakattua reunaa. Näin saat mekostasi 
myös hieman pidemmän. 

Vinkki: Säästä huivikaitaleesta mahdollisesti ylijäävä 
osa paikkauskankaaksi tulevaisuuden varalle.      

   


