Mønsterjustering
Alle våre design er konstruert utfra en standard figurtype. Det er det vårt
måleskjema baserer på. Men selv om du passer målene, kan det hende at
formene dine avviker fra den figuren, vi arbeider utfra. Derfor kan det noen
ganger være nødvendig, å tilpasse enkelte mønster, etter egen kropp. På disse
sidene får du hjelp til tre enkle justeringer, som får overdelen din til å sitte perfekt.
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Før du starter:

Vi anbefaler at du velger størrelsen ut fra vårt måleskjema, som er nærmest dine egne mål. Det gir deg
det beste utgangspunktet, når du skal justere i snittet. Har modellen en kroppsnær fasong, er dette
spesielt viktig. For få en rask oppfattelse av mønsteret, kan du nåle eller tape papirmønsteret sammen,
legge det på kroppen din og kontrollere. Har du bruk for mer presis kontroll, kan du evnt. sy en prøve i
en lignende metervare, tilsvarende den metervaren du skal bruke på plagget..

Justering av skrå skuldre

Figur 1

Skråner skuldrene dine mer enn mønsterets?
Hvis det oppstår diagonale rynker fra halsringningen og ut mot
ermehullet, kan det bety at skuldrene dine er skrå. Bruk ev. en
skulderpute for å avhjelpe problemet. Hvis dette ikke er nok,
kan du justere mønsteret for å kamuflere de skrå skuldrene.

Figur 1
• M
 ål ønsket mål ned fra skuldersømmens avslutning for å avmerke
hvor mye sømmen skal senkes. Mål tilsvarende ned i sidesømmen.
OBS: Sømmen må ikke senkes mer enn 1,25 cm.
• Renklipp søm- og klippelinjene. Lag tilsvarende justeringer på
både for- og bakstykket.

Justering av rette skuldre
Er skuldrene dine rettere enn mønsterets? Hvis det oppstår rynker
på tvers ved skuldrene og modellen drar seg oppover, kan det bety
at du har rette skuldre. Hvis modellen er med skulderpute, kan du
evnt. bruke en tynnere skulderpute, eller du kan justere mønsteret
for å kamuflere de rette skuldrene.

Figur 2

MAX 1,25 CM

Figur 2
• L
 egg en papirstrimmel inn under mønsteret.
• Mål opp fra avslutningen av skuldersømmen for å merke opp
hvor mye sømmen skal løftes. Hev sidesømmen tilsvarende.
OBS: Sømmen må ikke heves mer enn 1,25 cm.
• Renklipp søm- og klippelinjene. Lag tilsvarende justeringer
på både for- og bakstykket.
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