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HAMEEN VALMISTUSOHJEET 
 

Tarvikkeet 
Villainen hamekangas lev. 100 cm, pituus koosta riippuen n. 3 m 

Hameen väristä ompelulankaa 

Pellavalankaa käsin ompeluun (esim. Bockens) 

2 nappia 

 

Ompeluohje 
Hamekangas käytetään niin, että loimen suunta on hameen leveys ja kuteen suuta 

hameen pituus.  

 

Piiloon jäävät ompeleet voi tehdä ompelukoneella. Näkyviin jäävät ompeleet tehdään 

käsin. 

 

1. Vyöräkaitaleen leikkaaminen: Ennen hameen ompelua leikkaa toisesta kankaan 

lyhyestä sivusta 6 cm leveä kaitale vyötärökaitaleen ompelua varten. Kiinnitä siihen 

tukikangas. 

 

2. Yhdyssauman ompelu ja halkion 
valmistaminen: Huolittele kankaan lyhyet sivut. 

Ompele lyhyet sivut yhteen, saumavara 1 cm. Jätä 

hameen yläreunasta 20 cm ompelematta halkiota 

varten. Aukaise saumanvarat, taita ne 

kaksinkerroin ja ompele ne päärmepistoin kiinni 

hameeseen. Vahvista halkion pohjukka salvalla. 

(kuva 1)  

 

3. Hameen laskostaminen: Laskosta hame 1 

cm:n laskoksille. Laskosten syvyys määräytyy käyttäjän vyötärön ympäryksen ja 

käytettävissä olevan kangasmäärän mukaan. Kiinnitä laskokset ennen 

vyötärökaitaleen ompelua kahdella suoralla ompeleella. 

 

Kuva 1 
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4. Vyötärökaitaleen kiinnitys: 
Vyötärökaitaleen pituus määräytyy 

hameen käyttäjän vyötärön ympäryksen 

mukaan. Pituuteen lisätään 8 cm säätö- ja 

saumanvaroja. Valmis vyötärökaitale on 2 

cm leveä. Vyötärökaitaletta ommellessa 

sijoita hameen halkio eteen, se jää 

esiliinan alle piiloon. Ompele 

vyötärökaitale ensin hameen oikealle 

puolelle. Sitten taita vyötärökaitale kaksinkerroin ja kiinnitä kaitaleen toinen reuna 

hameen nurjalle puolelle (taita 1 cm saumavara) käsin päärmepistoin. (kuva 2) 

 

5. Laskosten kiinnitys: Sido hameen laskokset varsipistoin n. 6 cm:n pituudelta. 

(kuva 2) 

 

6. Kiinnittimet: Valmista 

vyötärökaitaleen molempiin päihin 

lankalenkit niin, että ompelet ensin 

pohjustuslangat, jotka päällystetään 

napinläpipistoin. Sovita vyötärö 

napakaksi ja ompele napit oikeille 

paikoilleen. (kuva 3). Nappeja 

siirtämällä voidaan säätää vyötärön leveyttä eri käyttäjille sopivaksi. 

  

7. Hameen helman valmistaminen: Hameen oikea pituus on käyttäjän nilkkaan asti. 

Hame ommellaan oikean pituiseksi niin, että kankaan ylimääräisestä pituudesta 

valmistetaan helman nurjalle puolelle  kaksitaitteinen päärme, joka ommellaan kiinni 

päärmepistoin. 
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