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På samme måde som vores mønster er konstrueret således, at de passer
en standard figurtype, er mønstrene også udviklet til en standard kropshøjde på 168 cm. Derfor kan der være behov for at justere mønsterets
længde til en kortere eller længere krop. Der kan være detaljer, som skal
flyttes, så placeringen bliver rigtig, som ved for eksempel lommerne.
Måske kan man allerede via mønsteret se en bedre placering eller man
kan prøve sig lidt frem under syningen.
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Før du starter:
Som udgangspunkt reguleres snitmønsterdelene i taljen og ved
albuen. På den måde undgår man bedst muligt at flytte på
eventuelle detaljer. Er det kun nødvendigt at tilpasse kroppen,
ændres der naturligvis ikke på ærmet. Test eventuelt mønsteret
ved at nåle eller tape det sammen, så du ved, hvor meget du
skal fjerne/lægge til mønsteret længde.
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Figur 1
• Tegn en lige streg
i taljen/albuen og klip mønsterdelen over i to
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dele. (Sørg eventuelt for at have et pasmærke, så du ved, hvor
delene skal ligge over hinanden.)
• Dette er fælles for både forkortelse og forlængelse. Forstykket
og bagstykket tilpasses efter samme fremgangsmåde.
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Fig. 3

Figur 2
Forkortelse af mønsteret
• Her trækkes den nederste mønsterdel op over den øverste
mønsterdel, så der skabes et overlap. De nye linjeføringer
tegnes op, så de har et pænt forløb.
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Figur 3
Forlængelse af mønsteret
• Modsat forkortelsen trækkes her den nedre mønsterdel fra den
øverste mønsterdel, så der skabes et hul med den ønskede
forlængelse.  
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• De to dele forenes ved at tegne nye streger mellem delene,
så der opstår et pænt forløb.
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Generelt for forkortelse/forlængelse
• Den nye talje-/albueplacering ligger midt på forkortelses-/
forlængelseslinjen og markeres eventuelt med et hak, som letter
samlingen af sømmene, når du syr modellen.
• Afslut med at tjekke, at sømmene er lige lange.
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Ved afvigelser tilpasses bagstykket
i forhold til forstykket,
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således at de to sømme får samme mål.
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