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MAX 2,5 CM

Mønstertilretning
Skulderbredde er vældig individuelt. Derfor er det vigtigt at justere et mønster, så du får det fineste udtryk. Om du har et smallere eller bredere skuldermål, end det vores mønstre er konstrueret til, er det enkelt at rette det til.
Eksempelvis kan overdelen let komme til at se for stor ud, hvis skuldrene er
smallere end mønsterets mål. Med få justeringer kan du ved en enkel tilretning let få et skræddersyet udtryk. Det samme gælder brede skuldre, som
kan få en overdel til at se for lille ud. På tegningerne nedenfor kan du se,
hvordan du ændrer skulderbredden.
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Figur 1

Tilretning ved smalle skuldre
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Hvis dine skuldre er smallere end mønsterets skuldersømme, ligger ærmegabssømmen
ikke ved skulderafslutningen, og øverste del af ærmet falder ned og danner rynker.
Blusen rynker sig i siden, og armene føles fastlåste. Hvis du blot ønsker at få skuldrene
til at virke bredere, kan du lave en mindre korrigering ved at bruge skulderpuder. Hvis
der er behov for en justering, kan du gøre mønsterets skuldersømme smallere, så de
passer til din figur.
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• Sammenlign din egen skulderbredde med skulderbredden på mønsterdelen.
Mål ind fra skuldersømmens yderste punkt, og mærk af, hvor meget sømmen skal 		
afkortes. Du kan ikke fjerne mere en 2,5 cm i bredden.
• Jævn de nye ærmegabslinjer ud med en buet linial. Lav tilsvarende justeringer både
på for- og bagstykkets skuldersøm. Mål det nye ærmegab, tjek målet med ærmets 		
mål, og lav eventuelt en justering på ærmet.

Figur 2

Tilretning ved brede skuldre
Hvis dine skuldre er bredere end skuldersømmen på mønsterdelen, går skuldrene ud
over ærmegabets søm til ærmet. Ærmerne vil føles for stramme, og stoffet rynker sig,
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fordi det bliver trukket ud af stofretningen.

Figur 2
• Sammenlign din egen skulderbredde med mønsterets skulderbredde.
Læg papirstrimler ind under mønsteret, og tape det fast.
• Tegn en justeringslinje vinkelret på trådretningslinjen gennem punktet,
hvor skuldersøm og ærmegab mødes.
• Mål ud den ønskede forlængelse af linjen fra skuldersømmens afslutning,
men maks 1 cm.
• Tegn den nye forlængede skulderlinje op, og jævn de nye ærmegabslinjer ud med 		
buet linial. Lav en tilsvarende justering både på for- og bagstykkets skuldersøm.
Mål det nye ærmegab op, tjek målet med ærmets mål, og lav eventuelt en justering
på ærmet.
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Tilretning af ærme efter ændring af skulderbredde
Eftersom ærmehullets mål har ændret sig, vil også holdningsforskellen have ændret sig. Her anbefaler vi, at du tilretter ærmekuplen, således
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at du opnår en god pasform. Har du tilrettet til smalle skuldre, skal du hæve ærmekuplen. Modsat skal du måske sænke ærme-kuplen, hvis
du har tilrettet til bredere skuldre. Ved begge justeringer på ærmet, anbefales det, at du ikke ændrer mere, end det du har ændret på
skuldersømmens længde. Du skal være opmærksom på, at skulderhakket placeres på linje med det oprindelige.
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