YUKATA-KYLPYTAKKI JA –TURBAANI
(Taito-lehti 2/2008)

Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy / Marjo Hallila ja
Päivi Fukuda, Taito Pohjois-Karjala/Taitokortteli
Koko 35x1200 cm
Sidos palttina
Loimi 820 g beigeä (2006) Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n Bockens-puuvillapellavaa 22/2, tex 80x2
sekä 50 g valkaistua (9001) ja 50 g mustaa (9999)
Esito-virkkuulankaa 8/4, tex 74x4.
● pituus 15 m
● leveys 40,5 cm
● tiheys 8 l/cm
● kaide 80/4
● lankaluku 324
Luontiohje
24 l beige
1+1 l v:tu ja musta 12x
24 l beige
Kude 700 g beigeä (2006) Kangas-Aitan Bockenspuuvillapellavaa 22/2 tex 80x2 sekä 50 g valkaistua (9001) ja 50 g mustaa (9999) Esito-virkkuulankaa 8/4, tex 74x4.
Kuteen tiheys 8 l/cm
Muut tarvikkeet beigeä ompelulankaa ja n. 10 cm
mustaa 7 mm leveää kuminauhaa.
Kudontaohje Luo loimilangat kahdelta päältä. Niisi beiget langat yksitellen mutta valkaisemattomat ja mustat pareittain samaan niidensilmään.
Puolaa virkkuulangat kaksinkertaisiksi jumbosukkulalle (1 musta ja 1 v:ton lanka). Kudo n. 14,5 m
kangas kahdella sukkulalla. Toista seuraavaa kudejärjestystä: 3 cm (24 lankaa) beige puuvillapellava, 1 heitto kaksinkertaista virkkuulankaa. Älä katkaise virkkuulankaa vaan jätä siitä lenkit kankaan
reunaan.
Viimeistely Huolittele kankaan päät. Kutista kangas ennen ompelua:
kostuta tasaisesti, anna kuivua ja höyrytä pellavan säädöllä.
Ompelu Leikkaa kankaasta kaavojen mukaiset kappaleet: 2 kpl takkiosa, 2 kpl hiha, 2 kpl etulista, 2 kpl kaulus, 1
kpl yläkaulus ja 2 kpl turbaani. Leikkaa turbaanikappaleiden viereisestä hulpioreunasta haluamasi levyinen ja pituinen vyökappale saumanvaroineen. Leikkaa takin etu- ja takaosa yhtenäisenä palana ja lisää 3 cm:n päärmevarat
ylä- ja alareunaan sekä etulistojen alareunaan = takin helmat. Lisää 1,5 cm:n saumanvarat myös etulistoihin, pääntielle ja hihojen alareunaan. Jätä muihin kappaleisiin hulpioreunat. Huolittele leikkuureunat. Ompele ensin takakappaleiden keskisauma, sitten etulistat pussisaumalla etukappaleisiin ja. 2 kauluspalaa lyhyiltä sivuiltaan yläkauluksen päihin. Taita sitten kauluskaitale keskeltä, neulaa taite ja takasauma kohdakkain (aseta kaitaleen op ja takin np
vastakkain). Ompele kauluskaitale etureunaan, höyrytä ja käännä se takin op:lle ja ompele käsin. Neulaa hihan ja
miehustan taitteet kohdakkain op:t vastakkain ja ompele hiha (20 cm sauma etukappaleelle ja 20 cm takakappaleelle). Kiinnitä toinen hiha samoin ja ompele sitten hihojen alasaumat. Ompele takin sivusaumat ja jätä kainaloon
hihan alapuolelle n. 10 cm aukko. Taita, höyrytä ja ompele takin helmapäärme. Päärmää lopuksi hulpioreunat käsin
kappaleiden nurjalle puolelle. Ompele vyö. Höyrytä valmis takki.
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Hoito- ja pesuohje Hienopesu 40 °C valkaisuaineettomalla pesuaineella erillään
muusta pyykistä. Kuosittelu kosteana.
Höyrytys pellavan säädöllä.

20 cm
taite
20 cm

taite
kaulus 2 kpl

Turbaani Huolittele leikkuureunat. Ompele kappaleen suorille sivuille pussisauma ja
kiinnitä samalla kuminauha. Ompele reunapäärme suoralla koneompeleella. Höyrytä
valmis turbaani.
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