Brug af skulderpuder
Se her, hvordan og hvornår du kan bruge skulderpuder i dine klæder og dermed undgå tilpasning af mønsteret.
Ved at sætte skulderpuder i en model, kan du skjule kroppens skævheder i stedet for at fremhæve dem. Skulderpuder bruges også i en model, hvis man ønsker en mere lige, stilfuld holdning. Det kan let gøres med en mindre
skulderpude uden de større justeringer. Ved brug af en større skulderpude kan man være nødt til at foretage en
yderligere tilpasning og løfte skulderen lidt. En lille skulderpude kan bruges i lette jakker, bluser og strikkede jakker.
I tunge jakker kan det være nødvendigt med en lidt større skulderpude. Prøv dig frem og vurder, hvilken størrelse
skulderpude, du vil bruge.
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Hvornår kan skulderpuder bruges

Før: Rynk ved ærmegab og skulder ved fyldig barm

Efter: Skulderpuden har løftet jakken på plads og
fjernet rynkerne.

Er du lille eller har smalle
skuldre, kan en skulderpude
løfte modellen og kamuflere de smalle skuldre og give
et bedre helhedsindtryk.
Ved uens skuldre

Husk
skulderpuden
Vælger du at sy en model, hvor mønsteret
beskriver skulderpuder, må du ikke
undlade dem. En model med skulderpuder er designet med ekstra plads til
skulderpuder. Brug skulderpuderne, når
du prøver modellen ved tilpasninger og
prøvninger. Skulderpuder kan nemt
klippes til, eller du kan fjerne/tilføje fyld,
hvis det giver en bedre pasform.

De forskellige skulderpuder
Skulderpuder fåes i mange forskellige størrelser, faconer og
tykkelser. Du kan også lave dem selv. Raglanskulderpuder runder
udover skuldrene og giver en blød, rund skulderlinje. De bruges i
modeller med raglan-, flagermus- eller kimonoærmer. Trekantede
skulderpuder sidder på toppen af skulderen og former en jævn,
lige skulderlinje. Disse skulderpuder bruges til modeller med isatte ærmer. Trekantede skulderpuder isættes således, at de går 1
cm udover sylinjen i ærmekuplen.
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bruges en tynd skulderpude i den høje
skulder, og en skulderpude med mere
fyld i den lave skulder. Skulderpuderne
giver da et mere symmetrisk udseende.

Har du skrå skuldre
kan en skulderpude løfte modellen til en
normal skulderhældning og få figuren til
at virke mere harmonisk, end hvis du
øger skulderhældningen på modellen.

Ved en fyldig barm
vil en skulderpude løfte overdelen og
fjerne de folder, som kan være ved
ærmegabet. Vær dog opmærksom på,
at hvis dit brystmål svarer til en C-skål
eller større, vil det ofte være nødvendigt
at kombinere skulderpuden med
mønsterjusteringer til et fyldigt bryst

