Mønstertilretning
Alle vores design er konstrueret ud fra en standard figurtype. Det er det, 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. På disse sider får
du hjælp til tre enkle justeringer, som får overdelen 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. For at få en hurtig fornemmelse af mønsteret,
kan du nåle eller tape mønsteret sammen, lægge det over din krop og kontrollere. Har du brug for en
mere præcis kontrol, kan du eventuelt sy en prøve i en metervare tilsvarende den metervare, du skal
bruge til designet.

Tilretning af skrå skuldre

Figur 1

Skråner dine skuldre mere end mønsterets?
Hvis der opstår diagonale rynker fra halskanten og ud mod ærmegabet
kan det betyde, at dine skuldre er skrå. Brug eventuelt en skulderpude
for at afhjælpe problemet. Hvis dette ikke er nok, kan du justere
mønsteret for at kamuflere de skrå skuldre.

Figur 1
• M
 ål den ønskede længde ned fra skuldersømmens afslutning for at
afmærke, hvor meget sømmen skal sænkes. Mål tilsvarende ned i
sidesømmen.
OBS: Sømmen må ikke sænkes mere end 1,25 cm.
• Renklip søm- og klippelinje. Lav tilsvarende justeringer på
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både for- og bagstykke.

Tilretning af lige skuldre
Er dine skuldre mere lige end mønsterets? Hvis der opstår rynker på
tværs ved skuldrene og modellen trækker sig op over, kan det betyde, at
du har lige skuldre. Hvis modellen er med skulderpude, kan du eventuelt
bruge en tyndere skulderpude, eller du kan justere mønsteret for at

Figur 2
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kamuflere de lige skuldre.

Figur 2
• L
 æg en papirstrimmel ind under mønsteret.
• Mål op fra afslutningen af skuldersømmen for at mærke op,
hvor meget sømmen skal løftes. Hæv sidesømmen tilsvarende.
OBS: Sømmen må ikke hæves mere end 1,25 cm.
• Renklip søm- og klippelinjer. Lav tilsvarende justeringer
på både for- og bagstykke.
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