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Man kan noen ganger ha behov for å endre på ermehullsdybden,
og det kan fint la seg gjøre. Det kan være at du syns ermet er for stramt
over overarmen, og derfor har bruk for mer romslighet i ermet. Det kan
også skyldes at du har bruk for å senke ermehullet, da det kanskje gnager
oppe under armen på deg. Isåfall kommer du ikke utenom
Fig. 1 å øke bredden
på ermet, da ermehullet og ermet følger sammen. Så ønsker du ikke et
Fig. 1
bredere erme, kan du ikke bruke denne tilpasningsmetoden

Figur 1
Ermehullsfordypning
• Fra den aktuelle plasseringen av ermehullet, tegnes det fra
sidesømmen, den ønskede senkningen av ermehullet.
Her er det en regel, som sier ”helt ned, halvt ute”.
1 som illustrert, å senke ermehullet 2 cm,
Dvs. ønsker Fig.
du,
så flyttes sidesømmen 1 cm ut. Og vil du senke ermehullet
3 cm, så flytter du plasseringen 1,5 cm ut osv. Her fremkommer punkt B.
• På forstykket tegnes det et nytt ermehull opp fra isetningshakket A, og til det nye punkt B. På samme måte tegnes det
en ny sidesøm, fra det nye punkt B til midjen.
• Tilsvarende tegnes det nye ermehull opp på bakstykket, slik
at det nye forløpet treffer noenlunde
like høyt
som på
1 cm
1 cm
forstykket. Det kan godt treffe litt høyere,
2 cm 2 cmsiden du her skal
prioritere et pent forløp av ermehullet. Her tegner du også
en ny sidesøm, fra ermehullet ned til midjen.
Midje
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Ermet trinn for trinn
• Start med å tegne den ønskede senkning av ermet (denne
er din hjelpelinje). Dette er det samme målet som på for- og
bakstykket.
• Den grå mønsterdelen på trinn 2 viser, at du skal kopiere
ermehullet fra
forstykket, over på ermet. Forstykkets
Fig. 2
isetningshakk A plasseres slik at det treffer ermets isetningshakk A. Fastlåst her, dreies forstykket slik at punkt B treffer
hjelpelinjen på ermet. Her oppstår det forløp, som du skal
tegne over på ermet.
• Den nye kurven på forstykket måles, og den oppståtte lengde
herfra, kopieres over på bakermet. Eksempel: er den nye
avstanden 7,5 cm, så overføres den samme lengden til bak2 cm
2 cm
ermet. Det viktige
herA er, at den nye kurven nærmest
er en
speiling fra forermet, men at det her selvfølgelig
prioriteres et pent forløp.
• Fra de nye kurvene tegnes det nye innersømmer på ermet.
Enten ned til albuen, eller helt ned til håndleddet.
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