Fremgangsmåde til konstruktion af “Afrodite”
Inden du går igang - tjek dine samlemærker, at de passer i ærmer og ærmegab på for og bagstykke.
Muligvis har du en grundform med et brystindsnit fra brystpunktet og til sidesømmen. Og ikke
som denne grundform med et indsnit fra brystpunkt til skulder.
Det er intet problem!!

1. Afsæt ønsket længde på skjorten (her 19,5 cm)
2. STOLPE - (med en knap på 0,9 cm.
Mål 0,9 cm ind fra MF og marker opklipningslinie. Læg 0,9 cm fra MF og ud (derved er
stolpen Ialt 1,8 cm) - Mål igen 1,8 cm ud, da stolpen skal være dobbelt.
3. SÆNK ÆRMEGAB OG MERVIDDE I SIDEN - Mål 1,5 cm ned ad sidesømme, og 1 cm ud
og fortsæt den 1 cm helen vejen ned ad sidesømmen. Tegn det nye ærmegab.
4. Mål det nye ærmegab fra sidesøm og op til samlemærke. Disse mål skal bruges senere på
ærmet.
5. Hvis din grundform har en “skæv” MB, skal den rettes op. Læg vinklen i taljen, og op til det
øverste af ryggen/nakken (vinkelret ved taljen MB) - og nu kan den nye MB tagnes op.
Nogle gange kan man derved “komme til” at fjerne noget af det oprindelige mønster MB
forneden. Hvis det er tilfældet lægges det til i siden, så modellen ikke bliver for lille.
6. BÆRESTYKKE - Læg vinklen vinkelret på MB, så man skærer bunden af skulder indsnittet,
tegn linie (som bliver en opklipningslinie).
7. LÆG/RYNK MB - Forlæng linien ( i punkt 6) 4 cm ud fra MB) hele vejen ned.
8. STØRRE HALS - Mål 1 cm ud fra hals ad skulderlinien på for og bagstykket, og 3 cm ned
af MF linien. Tegn ny halslinie. OBS! Fold stolpen i foldlinien når den nye hals tegnes, ellers
risikerer du at stolpen ikke passer til halslinien!
9. BÆRESTYKKE - På bagstykket klippes bagstykket af, klip ned i skulderindsnittet og luk det.
10. SAMMENLÆGNING AF SKULDER TIL BÆRESTYKKET - For et øjeblik rykkes skulderIndsnittet på forstykket ned til sidesømmen. Mål 7 cm ned af sidesømmen og tegn linie til
brystpunktet. Klip ind i begge indsnit og luk skulderindsnittet.
11. Læg forreste og bagerste skulder sammen. Hvis den bagerste skuldersøm er længere en
den forreste (pga. hold) samles de ved halsen, derved vil den bagerste skuldersøm gå
længere ud ved ærmegabet. F.eks. den bagerste en 0,8 cm længere en den forreste)
fjernes 0,4 på bagerste skulder, og læg 0,4 til på den forreste, og tegn nyt ærmegab op.
12. Mål 5,5 cm ned fra skuldersømmen på forstykket, tegn linie og klip bærestykket af.

13. Derefter åbnes skulderindsnittet igen og indsnittet i siden lukkes.
Tegn en let buet linie hen over skulderindsnittet v/ bærestykket.
ÆRME
14. Sænk kuppellinien med 0,75 cm (det 1/2 af det ærmegabet blev sænket med). Tegn ny
kuppellinie, og forlæng linien ud over begge sider af ærmet.
15. Målene fra for og bagstykkets ærmegab skal nu afsættes på ærmet, fra samlemærke og ned
På ny kuppellinie. Tegn ny linie.
16. LÆNGDE PÅ ÆRMET - For at undgå at ærmet bliver for langt pga. manchetten, Mål 4 cm
op fra bunden af ærmet, og tegn en vinkelret linie ud til begge sider.
17. AFSÆT HÅNDLEDSVIDDEN - Læg vinklen vinkelret på kuppellinien og vinkel vinkelret ned
til håndledsvidden. Hvis man ønsker et smallere ærme, kan man gå 2 cm ind i hver side, og
føre op til kuppellinien.
18. SLIDS - Mål håndledsvidden, del med 3 og afsæt et punkt 1/3 inde fra bag. Fra dette punkt
vinkles 5 cm op til slids.
19. Forlæng denne linie 2 cm ned under håndledslinien (dvs. Slidsen bliver 7 cm høj). Tegn en
Buet linie fra bagerste ærmesøm til 2 cm punktet og let buet op til håndledsvidden.
20. Tegn en slidsbelægning på 3 cm bredde og 20 cm lang. Jeg laver den altid længere, en der
er brug for. Da bunden af slidsen ofte “æder” noget af længde ved på syning. Efterfølgende
kan man blot klippe det overskydende af.
21. MANCHET - Mål ønsket mål på færdig manchet, plus 3 cm til underfald. Afsæt ønsket højde
gange 2.
eksempel: ønsket længde 20 cm - 23 lang
ønsket højde 5,5 cm - 11 cm høj
KRAVE
Tegn en vinkel og tegn op og ud mod venstre. Lodret linie MB. Mål fra MB til skulderen på bærestykket (her 8 cm) og afsæt fra MB og mod venstre - etskulderpunkt på kraven
Mål fra skulderen og til hvor stolpen starter på forstykkets bærestykke (her 13,6). Afsæt det mål
fra skulderpunktet og mod venstre.
3. Vinkel 2 cm op.
4. Tegn en let buet linie til skulderpunktet.
5. Mål 2,8 cm op ved punkt 3.
6. Mål 2 cm mod højre
7. Mål 2,8 cm op ad MB, vinkel ud til skulderpunktet

8. Forbind øverste kant med en let buet linie
9. Tegn bindebånd ved at forlæng linierne (så linialen følger de oprindelige linier)så langt som
du ønsker båndet skal være (her 44 cm)
10. Læg yderligere 3 cm på hver side i bunden, og tegn op til punkt 3 & 6
11. Hvis kraven er lidt kantet omkring skulderpunktet, rundes ganske let.
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