Hollolan keskiaikaseura

1400-luvun pukukurssi
Kurssin tavoite: valmistaa 1400-luvun alkuun sopiva vaateparsi
Tarvikkeet:
Alusvaate naisille 3, miehille noin 2 metriä värjäämätöntä pellavaa, joko luonnonvärinen tai ns, off-white eli
valkoinen, mutta ei vitivalkoinen.
Naisille ohuempaa valkoista pellavaa huntuun 1-2 metriä
Villakangasta n. 3 metriä per mekko (toimikas tai palttinasidos)
miehet: 1,5 -2 metriä villakangasta housusukkiin ja 2 metriä villakangasta doublettiin (välitakki)
KaavaKANGASta eli vanha lakana tms. Henkilökohtainen kaava tehdään istuttamalla aluksi venymättömästä
kankaasta peruskaava, jota sitten voidaan muunnellen käyttää useamman erimallisen vaatteen tekemiseen.
Ota mukaan muistiinpanovälineet sekö tietenkin ompeluvälineet; neulaa, värjäämätöntä pellavalankaa,
hyvät sakset, mittanauha – valmistaudu käsinompeluun.
Mikäli haluat ommella pitkät, piiloon jäävät saumat ompelukoneella, tuo oma kone mukana (muista
jatkojohto)
Kaikki näkyvät osat ommellaan käsin.

Alusvaate sovitetaan joko suoraan iholle tai jos haluat käyttää moderneja alusvaatteita alla (rintaliivit),
niiden päälle. Varaa siis mukaasi alusasu, jota aiot käyttää mekon alla.
Ensimmäisellä kerralla:
tutustumme aikakauden muotiin
suunnittelemme kurssin aikana valmistuvat vaatteet ja asusteet
teemme istutetun kaavan

Nopeimmat ehtinevät jo aloittaa varsinaisen mekon ompelun eli varaa villakangas siinä tapauksessa jo
ensimmäiselle kurssikerralle
ostopaikkoja (hanki mielelllän 100 % villaa)
http://www.medeltidsmode.se/?p=webbshop&c=60
http://www.historiskarum.se/tyger.htm
https://www.handelsgillet.se/produkt-kategori/tyg/

https://www.naturtuche.de/en/product-kategorie/fabric/

Suomessa toimii muutama kangaskauppa, joista saatat löytää keskiaikavaatteisiin sopivaa villaa, mutta
varmista, että kyseessä on 100 % villa (jos vaatteessa on esim. 20 % keinokuitua, se ei toimi kesähelteellä
kuten oikea villa eli ei hengitä ja lisäksi keinokuitu on iltanuotiolla turvallisuusriski)
Jos ostat pellavaa, etsi pukukankaaksi sopivaa. Verhokangas ei välttämättä ole paras…
Historical Textiles Ruotsista (Maria Neijman ja Amica Sundström) myyvät laadukkaita kankaita niin
alusmekoiksi kuin hunnuksiksikin. Tarjolla on jopa käsinkudottua vintagepellavaa.

Tuon kurssille kangasnäytteitä ja voitte tehdä yhteistilauksen mieleiseen kangaskauppaan.
Ainakin Historiska Rum tarjoaa mahdollisuuden tehdä ja maksaa oma tilaus yhteisellä postituksella.

Jos olet Facebookissa, etsi Keskiajan vaateparsi-ryhmä ja hae jäseneksi. Hyväksyn ryhmään vain kurssien
osallistujia tai niihin muuten liittyviä – älä siis hyväksy ketään puolestani 😃
Ryhmä on paikka, jossa pukukurssilaiset voivat jakaa kokemuksia ja keskustella vaikkapa ”miten se
katesauma menikään”
sinne voi myös jakaa inspiraatiokuvia
vastaan mielelläni kysymyksiin, mutta en keskellä yötä enkä mielelläni esim. lauantai-iltana saunan jälkeen
😃
mervi.pasanen@gmail.com
ja Keskiajan vaateparsi, FB

