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Hvis din grundform har brystindsnit fra brystpunkt og ud til sidesøm, kan det rykkes op til skul-
deren, derved vil dit udgangspunkt være som på denne konstruktion. Det gøres således: Mål 
4-5 cm ind på skulderen fra hals, tegn linie ned til brystpunktet. Klip op i denne linei, og klip ind 
i  oprindelige indsnit (fra siden), nu kan indsnittet fra siden lukkes. Husk at tjekke at dine sam-
lemærker i ærmegab og ærme passer/er ens. Og husk at for at få dette mønster til at fælge din 
krop/sidde pænt. Kræver det at du har en god og veltilrettet grundform. Dvs. At du skal have en 
grundform der er tilrettet til dig, og afprøvet i stout! Du kan IKKE bruge en kopi af et færdigkøbt 
mønster. 

Konstruktion af Barlume 

  1.  Sænk ærmegab med 1 cm på for og bagstykke. Hvis du ønsker mere vidde i kroppen, læg 0,5-1cm 
på i sidesømmen hele vejen ned (det er ikke gjort på min model).

  2.  Mål længden på bunden af det nye ærmegab fra samlemærke og ud til sidesømmen. Gem målene til 
senere ændring af ærmet.

  3.  “Hæv” taljen 1,5 cm på for og bagstykke.

  4.  Ryk toppen af indsnittet (ved brystpunkt) 2 cm mod sidesømmen - punkt a

  5.  Mål 4,5 cm ned fra taljevidden (4,5 cm er højden på rib) på forstykket - hen til indsnit.

  6.  Marker midten af indsnittet ved taljen - punkt b (midten af nye indsnit).

  7.  Tegn det nye indsnit op.

  8.  Tegn husarlinen op fra punkt a og op til ærmegab her 10 cm lige op fra brystviddelinien.

  9.  Mål 7,5 cm ned af sidesømmen på for og bag fra taljelinien.

10.  Tegn nederste kant af blusen på forstykket - Husk at mål indsnitsben fra taljen- de skal være lige 
lange!

11.  På bagstykke afsættes midten af indsnittet i taljen. Derefter måles 3 cm derfra mod sidesømmen - 
punkt a. Derfra vinkles vinkelret fra taljen op og ned (samme længde som oprindeligt indsnit). Mål 
halvdelen af indsnittet ud på hver side af punkt a- I bunden af indsnittet måles 1,5 cm ud mod side 
sømmen - punkt b. Og nu kan det nye indsnit tegnes op- over taljen fra hver side af punkt a og til 
top, og under taljen, igen fra hver side a punkt a - til punkt b. Tilsidst tegnes husarlinie - 13 cm op 
(lige linie) fra brystviddelinien.

12.  Mål 16 cm ned fra taljen MB - tegn underkanten af blusen bag. Pas på det ikke bliver for spidst ved MB, 
lad evt. De første 2-3 cm ligge parallelt med taljelinien, eller vinkelret på MB (men det kræver du ikke har 
en “skæv” MB. Husk at måle indsnitsben fra talje og ned (som på forstykket) så de bliver lige lange.
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13.  Tegn skulderlinien med lineal fra punkt c til d. Mål hvad der er “tilbage” af indsnittet. Afsæt det mål fra 
skulderne og ind af den nye skulderlinie, og tegn et nyt øverste ærmegab op. Derved er indsnittet fjernet 
ude i ærmegabet. Hvis man gerne vil have mere plads til skulderen, kan man lade indsnittet være, men 
designmæssigt ser det ikke så pænt ud, med både husarlinie og skulderindsnit.

14.  Mål 4,5 cm ned fra taljen på bag (fra MB), og tegn linie ind til indsnittet - det giver (som på for) plad-
sen til rib.

15.   På forstykket tegnes samlemærker (pga. Hold ved brystpunktet) 4 cm på hver side af brystpunktet.

16.   Klip op i “hævet talje på for og bag, op langs indsnit, i husarlinierne, i skulderindsnittet, og det lille indsnit 
fra nyt til gammelt brystpunkt.

17.   Ny tegning - derved kan skulder indsnittet lukkes, og der fermkommer en åbning mellem samlemærkerne 
ved brystpunktet. Det kan man vælge at “holde til) når man syr, eller at sy det som et lille indsnit.

18.   Halsen skal gøres større - mål 3 cm ud på skulderen på for og bag, samt 7 cm ned MF - og tegn ny 
halslinie.

19.   De to skraverede mønsterdele på for og bag fjernes , og erstattes af et stykke rib.

20.   Ærmegabet blev sænket med 1 cm derfor skal kuppellinien sænkes med det halve dvs. 0,5 cm. Tegn ny 
kuppellinie, og forlæng linien ud på begge sider af ærmet. Afsæt målene fra ærmegabet for og bag fra 
samlemærket og ud på ny kuppellinie., tegn “bunden” af ærmet op.

21.   Afsæt ærmelængden (her 28 cm fra ny kuppellinie) ned af midterlinien/trådretningslinien, vinkel ud til 
begge sider.

22.   For at få bredde ved håndledet lægges vinklen vinkelret på kuppellinien, så du skærer det nye punkt ved 
bunden af ærmegabet, tegn linie ned til håndledet

23.   Mål fra /midterlinien trådretningslinien ad håndledslinien og ud mod ærmesømmen bag.

         marker halvdelen, og derfra vinkles 1,5 cm ned.

24.  Tegn håndledslinien op med buet linie - som tegning.

25.  Her ligger alle de færdige mønsterdele, trådretningen ligger vinkelret på taljelinien på alle dele, og vinkel-
ret op kuppellinien på ærmet.

       Når du klipper ribben - klip den 3-5 cm mindre en målene på forreste og bagerste mønsterdel,

       Derved bliver ribben lige holdt en anelse til.

       På denne model er foer i hele blusen, hvilket selvfølgelig afhænger af stofvalg. Og ligeledes er

       Der strøget vliseline/indlæg 785 på hele blusen, da den er syet i løs Chanel.
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