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Målskema
Klargjøring av mønsterdelene:

Før du printer hele mønsteret, skal du 

skrive ut kontrollboksen. Det er den 

kvadratiske boksen på snittmønsterets 

1. side. Du finner guiden til hvordan du 

skriver ut mønsteret ditt i mailen, som 

du har mottatt sammen med pdfen 

din. Når snittmønsteret er printet og 

satt sammen pil mot pil, er du klar til å 

tegne eller klippe ut mønsterdelene.

 

Mønsterdelene tegnes av: 

Tegn mønsterdelene over på mønster-

papir, etter din valgte størrelses signa- 

turlinje eller klipp ut størrelsen din, 

direkte fra printet. Henger signatur-

linjene sammen, er det fordi kontur- 

linjen gjelder for flere størrelser. 

Fortsett langs konturlinjen, til den 

riktige signatur kommer igjen. Tegn av 

samlemerker, lommer, markeringer 

m.m. Sjekk med mønsterdelsoversik-

ten, at alle markeringene er med.  

Ved linjene mot brett, er trådretningen  

i brettens linje, der det ikke står annet. 

Skal du forlenge en mønsterdel,  

har vi angitt med piler og teksten  

“Forlenges” på snittmønsterdelen:  

I syvejledningen har vi angitt, hvor mye 

mønsterdelen skal forlenges. Finnes 

symbolet:  på mønsterdelen, skal du 

feste mønsterdelene sammen, før du 

klipper ut, i meter-varen. Før du klipper 

i metervaren kontroller at snittmønster-

ets sammensyingslinjer passer 

sammen. 

OBS:

Snittmønsterne er tilpasset den an- 

viste metervaren. Vær derfor oppmerk-

som, hvis du velger en annen meterva-

re. Mønsterdelene er uten sømmonn, 

om det ikke er opplyst om noe annet.

Mål:

Sammenlign egne mål med de i måle- 

skjemaet, og velg størrelse ut fra 

disse. Snittmønstrene er tillagt rørlig 

vidde. Skjørt-, innvendig ben-, erme- 

og topplengder, finner du i syveilednin-

gen til hver modell.

DAME XS S M L XL XXL
168 cm 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Overvidde 76 80 84 88 92 96 100 104 108

Midjevidde 60 64 68 72 76 80 84 88 92

Hoftevidde 84 88 92 96 100 104 108 112 116

PLUSS DAME XS S M L XL XXL
168 cm 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Overvidde 100 106 112 118 124 130 136 142 148

Midjevidde 82 88 94 100 106 112 118 124 130

Hoftevidde 111 116 121 126 131 136 141 146 151

BABY

Højde 56 62 68 74 80
Alder Nyfødt 3 mdr 6 mdr 9 mdr 12 mdr

Overvidde 45 46,5 48 49,5 51

Midjevidde 46 47 48 49 50

Hoftevidde 48 49 50 51 52

BARN

Høyde 86 92 98 104 110 116 122 128 134
Alder 1,5 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år

Overvidde 52 53 55 57 59 61 63 66 69

Midjevidde 51 52 53 54 55 56 57,5 59 60,5

Hoftevidde 54 56 58 60 62 64 66 69 72

JUNIOR XS S M L

Høyde 140 146 152 158 164 170
Alder 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15-16 år

Overvidde 72 75 78 81 84 87

Midjevidde 62 63,5 65 66,5 68 69,5

Hoftevidde 75 78 82 86 90 94

Slik tar du dine mål

1. Overvidde
 Største vannrette mål over bysten

2.  Midjevidde
 Midjevidde - smaleste vannrette  
 mål i midjen (Note: I syveiledningen  
 beskrives, hvor på midjen, buksen  
 eller skjørtet er plassert. En høy  
 plassering er 2-3 cm over midjen,  
 en passering i midjen er midt på  
 midjen, en middel plassering er 3-4  
 cm under midjen, en lav plassering  
 er 5-6 cm under midjen, og en  
 meget lav plassering er 7-8 cm  
 under midjen. Eks: Har ditt valgte  
 mønster en middel plassering i  
 midjen, mål da midjen din 3 – 4 cm  
 under midjevidden og sammenlign  
 mønsterets mål med dine egne mål)

3.  Hoftevidde
 Største vannrette mål over setet  
 (ca. 20 cm under midjen)

4.  Ermelengde
 Mål fra nakkevirvelen, ut over  
 skulderen, og ned mod håndleddet

5.  Skjørtelengde
 Mål fra midjen, mot gulvet

6.  Innvendig benlengde
 Loddrett avstand fra skritt til  
 buksens nederste kant

7.  Genser-/Topp-/Skjorte-
 /jakke-/kjolelengde
 Mål fra høyeste skulderpunkt bak,  
 mot gulvet

8.  Kroppslengde
 Mål fra høyeste skulderpunkt, 
 til skrittpunkt.

 VIKTIG
 Når du måler overvidden,   
 midjevidden og hoftevidden, 
 skal målebåndet plasseres helt  
 vannrett, og må ikke holdes for  
 stramt. Sammenlign dine egne 
 mål med målskjemaet. 

 For å velge den riktige 
 størrelsen til ditt mønster, 
 skal du ved skjorter, topper, 
 jakker og kjoler velge den   
 størrelsen som kommet 
 nærmest din overvidde, 
 mens du ved bukser og 
 skjørt velger størrelse etter  
 hoftevidden din. 
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1 Press strykeinnlegg på vrangsiden av venstre 
ermes brett til pkt. A og S. Og på bretten på 
forstykkets venstre side til pkt. A og S. 
2 Alle sømmer overlockes eller sikksakkes sam-
men. Alle sømmer sys rett mot rett, der det ikke 
står annet.
3 Sy venstre erme og forstykket sammen fra 
pkt. S til sidesømmen.
4 Brett venstre erme i brettelinjen og forstykkets 
venstre side etter punktene A og S, rett mot rett. 

Sy over bretten øverst. Klipp av hjørnene og vend 
rettsiden ut. 
5 Kantstikk splittstykket på ermet med 0,2 cm 
søm.   
6 Kantstikk splittstykket på forstykket fra hals-
kanten til pkt. S og fra pkt. S langs ermehullet til 
sidesømmen med 0,2 cm søm.
7 Sy venstre erme og bakstykket sammen. 
8 Sy høyre erme på for- og bakstykket.
9 Sy erme- og sidesømmene sammen.

10 Brett sømmonnet i halsåpningen over til 
vrangsiden og stikk det fast med tvillingnål.
11 Legg opp ermene 2 cm nede med tvillingnål.
12 Legg opp T-skjorten 2 cm nede med tvil-
lingnål.
13 Merk av til den øverste trykknappen i split-
ten etter markeringene på mønsteret. Fordel de 
øvrige trykknappene med 2,7 (2,9) 3,1 (3,2) cm. 
Montér trykknappene.

SYVEILEDNING

Str: 60 (70) 80 (90) 

Forbruk:
• Jersey, 190 cm bredde
 40 (40) 45 (45) cm
 eller 
• Buttede Biler, 160 cm bredde
 40 (40) 45 (45) cm
• Plasttrykknapper 12,4 mm, 3 stk
• Strykeinnlegg

60
70
80
90 

T-skjorte lengde:
28,5 (30) 32 (33) cm

Ermelengde:
22,5 (24) 25 (26,5) cm

Klippeveiledning:
Mønsteret er inkl. 2 cm opplegg nede på t-
skjorten og nede på ermene. Resten av mønsteret 
klippes med 1 cm sømmonn.

Jersey eller Buttede biller:
59. Forstykke, 1 gang mot brett 
60. Bakstykke, 1 gang mot brett
61. Erme, 2 ganger

Strykeinnlegg:
De delene som er markert med grått på mønster-
delsoversikten, skal også klippes i strykeinnlegg.
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Ordliste til snittmønsterarkene 

Snittmønsterarkene kommer nå med danske, tyske og franske faguttrykk. Vi gir deg derfor en oversettelse av 
de danske ordene, slik at du raskt og enkelt kan bruke snittmønsterarkene – på samme måte som tidligere.

Bag  =  bak

Bruktlinje =  brettelinje

Elastik =  strikk

Fold =  brett

Forlænges =  forlenges

Foldes =  brettes

For =  fram

Fyldes hertil  =  fylles til  

Hertil =  hit

Højre side hertil =  høyre side hit

Højre side  =  høyre side 

Læg  =  legg 

Lynlås =  glidelås 

Midt bag  =  midt bak 

Midt for =  midt foran 

Ombukningslinje =  brettelinje

Pressefold  =  pressebrett 

Slids  =  splitt

Sylinje zigzagbånd = sylinje kroklisse 

Vendehul  =  vrengehull 

Venstre side hertil  =  venstre side hit 

NO
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