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Alle vores design er konstrueret ud fra en standard figurtype. Det er den,
vores måleskema er baseret på. Men selv om du passer målene, kan det
hænde, at dine former afviger fra den figur, vi arbejder ud fra. Derfor kan det
nogen gange være nødvendigt at tilpasse enkelte mønstre efter egen krop.

Dre nit
af inds

Før du starter:

Vi anbefaler, at du vælger den størrelse i vores måleskema, som er nærmest dine egne mål. Det giver dig det bedste
udgangspunkt, når du skal justere i snittet. Har modellen en kropsnær facon, er dette specielt vigtigt. For at få et
tydeligt overblik over mønsteret, kan du nåle eller tape papirmønsteret sammen, lægge det på kroppen og kontrollere
proportionerne. Har du brug for mere præcis kontrol, kan du eventuelt sy en prøve i en metervare tilsvarende den
metervare, du skal bruge til modellen.
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Drejning af indsnit
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Selv om der er konstrueret et indsnit i mønsteret, betyder
det ikke, at indsnittet kun kan ligge der. Det er let at dreje
et indsnit, hvis man ønsker, at det skal have en anden
placering. At dreje et indsnit kan være fint af flere årsager;
det kan være, at den oprindelige placering af indsnittet
ikke fremhæver kroppen rigtigt, så en korrigering af
placeringen kan visuelt løfte, mindske/forstørre ellerFig.bare
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ændres til dit foretrukne snit. Et brystindsnit kan drejes,
som man ønsker det. Se nedenfor, hvor enkelt det er.
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Figur 1
Her vises der forslag til, hvordan brystindsnittet kan drejes.
Tegn en streg for den ønskede placering af indsnittet på
mønsteret, og følg fremgangsmåden på de næste illustrationer, som viser, hvordan du drejer brystindsnittet.
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Figur 2
Fra sidesøm til ærmegab
• Den ønskede placering tegnes på mønsteret,  
Midje
stregen klippes op til brystpunktet.
• Den løse mønsterdel drejes nedad,  
således at det gamle brystindsnit lukkes.
• For at afslutte indsnittet måles linjen op til, hvor indsnittet
vil ende, når det lukkes. Denne linje kalder vi A.
Længden af linje A kopieres over på centerlinjen B på
indsnittet, og dermed skabes indsnittets dybde, og det
nye indsnit er færdigt.
Figur 3
Fra sidesøm til midt foran
• Denne placering laves nøjagtig på samme måde som
den forrige. Dog vil denne placering kræve, at der som
minimum lægges en søm i den nedre del af forstykket,
da kun den øverste del kan lægges mod fold. Skal
modellen kunne åbnes foran, er indsnittet her ingen
hindring for det. Når først indsnittet er syet, skabes der Midje
igen en fin forkant midt for til eventuelt isyning af lynlås.
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