Mønstertilretning
Alle vores design er konstrueret ud fra en standard figurtype. Det er den, vores
måleskema baserer på. Selvom du passer målene, kan det ske, 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. På disse sider får du hjælp
til tre enkle justeringer, som får din overdel til at sidde perfekt.
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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 en hurtig opfattelse af mønsteret, kan du nåle eller tape papirmønsteret sammen, lægge det på din krop og kontrollere. Har du brug for mere præcis kontrol, kan du eventuelt sy
en prøve i en metervare tilsvarende den metervare, du skal bruge til modellen.

Tilretning af brystindsnit
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Hvis du har en højtsiddende barm, vil stoffet sno sig rundt på
barmens toppunkt og danne rynker under barmen. Indsnittet
spidser ikke ud om barmens toppunkt, men sidder under
barmen. Ved en lavtsiddende barn vrider stoffet sig over
toppunktet og danner rynker over brystet. Indsnittets spids
sidder over barmen.
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Figur 1
• Tegn vandrette justeringslinjer vinkelret på trådretningen;
1,25 cm over og under indsnitsbenene ved sidesømmen.
Forbind linjerne med en lodret justeringslinje gennem
spidsen af indsnittet.
• Klip indsnittet ud efter de markerede linjer.
Figur 2
Højtsiddende barm
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• Hæv indsnittet til det markerede punkt. Placer indsnittet
således, at spidsen peger mod det nye brystpunkt.
• Læg en papirstrimmel ind under mønsteret, og tape det fast.
Tegn sidesømmen op igen, og jævn ud i sømlinjerne.
Figur 3
Lavtsiddende barm
• Sænk indsnittet til det markerede punkt. Placer indsnittet
således, at spidsen peger mod det nye brystpunkt.
• Læg en papirstrimmel ind under mønsteret, og tape det fast.
Tegn sidesømmen op igen, og jævn sømlinjerne ud.
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