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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.
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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..
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Dreing av innsnitt
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Selv om det er konstruert et innsnitt i mønsteret, betyr
ikke det at innsnittet kun kan ligge der. Det er lett å dreie
et innsnitt, hvis man ønsker at det skal ha en annen
plassering. Å dreie et innsnitt kan være fint av flere
årsaker. Det kan være at den opprinnelige plasseringen av
innsnittet ikke fremhever bysten riktig, og en korrigering
av plasseringen visuelt løfter, minsker/forstørrer ellerFig.bare
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endres til ditt foretrukne snitt. Et brystinnsnitt kan dreies
som man ønsker det. Se nedenfor, hvor enkelt det er.
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Figur 1
Her vises forslag til hvor brystinnsnittet kan dreies.
Tegn en strek for den ønskede plasseringen av innsnittet på
mønsteret, og følg fremgangsmåtene på de neste illustrasjonene, som viser hvordan du dreier brystinnsnittet.
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Figur 2
Fra sidesøm til ermhull
• Den ønskede plasseringen tegnes på mønsteret,  
Midje
streken klippes opp til brystpunktet.
• Den løse mønsterdelen dreies nedover,  
slik at det gamle brystinnsnittet lukkes.
• For å avslutte innsnittet, måles linjen opp til hvor innsnittet
vil komme når det lukkes. Denne linjen kaller vi A.
Lengden av linje A kopieres over på senterlinjen B på
innsnittet, og dermed skapes innsnittets dybde og det
nye innsnittet er nå ferdig.
Figur 3
Fra sidesøm til midt foran
• Denne plasseringen lages nøyaktig på samme måte som
den forrige. Dog vil denne plasseringen kreve at det som
minimum legges en søm i den nedre delen av forstykket,
da kun den øverste delen kan legges mot bretten. Skal
modellen kunne åpnes foran, er innsnittet her ingen
hindring for det. Når først innsnittet er sydd, skapes detMidje
igjen en fin forkant midt i, til evnt. sying av en glidelås.
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