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Kjole Grundform - Tilretning

Tilretninger af kjolegrundformen i papir
Når vi har konstrueret kjolegrundformen, er den ikke helt færdig.

Vi skal have prøvet den, og tjekket, om den nu også sidder helt som den skal.

Den skulle helst gerne sidde nogenlunde, som minimum, men vi tjekker den lige igennem i sømmene, 
ved at udkopiere den på noget nyt mønsterpapir, og klistrer den så sammen, så vi har en halv papirs 
kjole.

Vent med at klistre ærmet på kjolen.

Tag kjolen på, og gennemgå den fra toppen og mod bunden. Marker eventuelt ændringerne på din kon-
struktion, sideløbende.

Det skal lige siges, at det kan være svært at få tilretningerne til at være helt præcise, når man har papirs 
kjolen på, men dette kan rettes ordentligt til, når den er tilrettet, og klippet fra hinanden igen.

Her kan du se en liste over de ting, der kan være gode at gå igennem, for at se, om der skal rettelser til.

Sørg for at midt for og midt bag kan ramme modellens midt for og midt bag på kroppen - så ved at vi 
størrelse passer. Hvis det ikke er muligt at ramme midt for og midt bag, ved for eksempel brystvidden, 
kan vi tage lidt ud i sidesømmen. Klip klisterbåndet op, og kom lidt ekstra mønsterpapir under, og klister 
fast igen, når du har nået den ønskede vidde. Tegn, hvor sidesømme skal være i forhold til for og bag-
stykke. Det er fint med en markering på det ekstra stykke mønsterpapir - så tegnes det ordentligt ind, 
når resten er rettet på kroppen, og grundformen er kommet på bordet igen.

Så kan vi begynde at finjustere.

Halsrunding - er den for lille/stor? Hvis den er for lille, klippes den større. Hvis den er for stor, lægges 
mønsterpapir under, og tegnes ny halsrunding.

Skuldersøm og skulder. Er skråningen okay? Føles det som om at halsrundingen går ind mod halsen/
skulderen, er skråningen for lige, og der knibes noget af skuldersømmen væk, ude ved den yderste del 
af skulderen. Hvis halsrundingen gaber, er skulderskråningen for skrå, og der åbnes op (fjern klisterbån-
det) ved den yderste del af skulderen, og læg noget mønsterpapir under. Klister det fast, og tegn en ny 
skuldersøm, hvor du synes den ser ligest ud på skulderen.   
Der klippes op i denne streg, når kjolegrundformen tages af igen.

Ærmegab. Skærer den ind mod armen, på forstykket, er der for meget forstykke. Tegn en ny ærmegab, 
hvor du synes ærmegabet skal være. Det er en vurderingssag, men den skal gerne følge der, hvor din 
arm kan bøje naturligt. Hvis du synes at det ser ud som om, at ærmegabet er for stort, kan du lægge 
noget mønsterpapir under, og tegne en ny ærmegab på dette, og klippe det resterende mønsterpapir 
væk.

På bagstykket, må det gerne gabe en lille smule, men ikke for meget. Indsnittet ved ærmegabet (eller 
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skulderen, hvis det allerede er flyttet derop), kan sagtens flyttes. Spidsen skal helst ramme, hvor dine 
skulderblade skyder mest ud. Markér, hvor dine skulderblade skyder mest ud, med en blyant. Indsnittet 
kan flyttes, når du er kommet af papirs kjolen igen.

Hvis det gnaver for meget i armhulen, kan ærmegabet også uddybes lidt. Og hvis det er for dybt, kan du 
komme lidt mønsterpapir under, og gøre det mindre. Det skal helst sidde til, men ikke være ubehageligt.

Sidesøm. Er sidesømmen lige? Hvis den er for langt fremme, kan vi flytte den bagud, ved at tage 1 cm 
(mere eller mindre, alt efter hvor meget den er forskudt) fra bagstykket, og overføre det til forstykket. 
Omvendt, hvis den er for langt bagud, kan vi tage 1 cm (mere eller mindre), fra forstykket, og overføre 
det til bagstykket.

Hvis den er skæv - for eksempel ved en udstående mave, kan vi sprede for stykket, og knibe bagstykket. 
Det vises på en illustration herunder - tegning 5 og 6. 

Indsnit. Indsnittene tjekkes, om de har den længde de skal have, og om de sidder, hvor de skal. Spidsen 
på et indsnit skal helst ramme et sted, hvor der er “en bule”. For eksempel ved skulderen, skal skulder 
indsnittet ramme, der hvor skulderen skyder mest ud.

Ved taljen foran, skal den øverste del af indsnitte ramme dit brystpunkt, og den nederste del af 
indsnittet, skal ramme hvor din mave fylder mest.

Det samme skal ske bagpå, hvor de øverste dele skal ramme et sted, hvor det “buler”. De nederste dele 
skal ende, hvor bagdelen giver dem lov.

Det er lidt svært at forklare på teskt, men de skal helt komplimentere kroppens former naturligt, så der 
ikke dannes “bobler” ved spidserne, fordi der ikke er noget til at fylde dem ud med.

Ærmet. Ærmet rettes til, hvis der er sket ændringer i ærmegabene, eller hvis den er for smal/bred. Du 
kan se hvordan jeg har ændret på Jannes model, og et andet eksempel herunder, hvor der knibes - teg-
ning 3.

Det drejer sig i bund og grund om, at “fifle” med grundformen, indtil den sidder pænt og ordentligt på 
kroppen. Og det er enormt forskelligt, hvordan vi bærer os selv, så der kan rettes på utallige måder. 

Herunder har jeg tegnet Jannes rettelser ind, og også vist et par eksempler på, hvordan man kan rette 
lidt til, på en kjolegrundform, taget ud fra nogle hypotetiske kropsholdninger.

Hvis der er et specifikt problem, som du ikke kan finde en løsning på, så skriv endelig - så gør vi det 
sammen. 
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Jannes Grundform med tilretninger

Vi har udvidet hals og nakket lidt, da det gik for tæt mod.

Vi har taget lidt ind i sidesømmen på bagstykekt, fordi den virkede for løs, og vi har udvidet ærmegab, 
for og bag, da de “gnavede” lidt.

Vi har forkortet indsnit foran, og forlænget indsnit på bagstykket, så de følger hendes former.

Vi har knebet ærmet lidt, og ændret kuppel, så den passer bedre til ærmegabet.
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Tegning 1 - fjernelse af det gennemgående indsnit på forstykket

Det er muligt at fjerne det gennemgående indsnit på forstykket, hvis du vil have et mere “almindeligt” 
indsnit.

Klip ned i skulderindsnittet, indtil brystpunktet, og klip op fra bunden af indsnittet, indtil brystpunk-
tet. Brystpunktet er nu et hængsel. Luk indsnittet, så hoften har den vidde, den skal have. Nyt indsnit 
tegnes, og sidesømmen rettes til. Bunden skal have samme bredde som hoftevidden, og sidesømmen 
skal bibeholde sin længde, så den stadig passer med bagstykket.
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Tegning 2 - hvis man har en “hul” side bagved - fjern lidt af siden

Det hænder, at grundformen har for meget i siden bagpå, og krøller eller rynker en del. Det kan afh-
jælpes ved at knibe en del af bagstykket som vist herunder. 

Ca 4-5 cm fra konstruktionslinjen ved ærmegabet, knibes der op til 2 cm væk, hele vejen ned til taljen. 
Fra taljen og til hoften er det et “indsnit”, så der skal klippes et snit i sidesømmen ved taljen, så den 
nederste del kan bøjes ind. 

Klip ned i knibningen til hoftelinjen, og klip fra bunden, op til hoftelinjen, i en lodret linje. Hoften er nu 
et hængsel. Knib knibningen. Ret ærmegabet til. Mål hoften, og overfør det samme mål til bunden. 
Sidesømmen skal passe med forstykket.
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Tegning 3 - Ærme tilretning, når der knibes i et ærmegab bagpå

Når du har knebet i et ærmegab, skal der rettes til i ærmet, således at de stadig passer sammen.

Hvis du har knebet 2 cm på bagstykket, ved ærmegabet, skal der ligeledes knibes 2 cm på ærmekuplen. 
Knib ned til albueindsnittets spids, og klip op i indsnittet, når du kniber ærmet. Indsnittet bliver nu lidt 
større.
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Tegning 4 - tilretning af sidesømme

Hvis sidesømmen sidder for langt fremme, er der her vist, hvordan du kan flytte den lidt bagud. For 
eksempel ved fremskudt hofte.

OBS - Når du laver ændringer, kan det være en RIGTI GOD IDÉ at måle efter ved brystvidde, taljevidde 
og hoftevidde, for lige at tjekke, om målene stadig passer.
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Tegning 5 - Stor mave og flad bag 

(Det behøver ikke at være begge dele - men her er begge vist)

På forstykket, klippes ned, og op til hængsel ved brystpunktet. På bagstykket, klippes op gennem kon-
struktionslinjen, hvor det lille indsnit er, og ud til ærmegabet.
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Tegning 6 - stor mave, flad bag - fortsat

Forstykket spredes, den ønskede mængde - indtil du har sidesømmen ved sidesømmen. Der tegnes nyt 
indsnit - det må gerne være mindre end det originale, hvis der er behov for det, overskuddet kan fjernes 
i sidesøm eller bagpå. Hoften kan blive bredere foran - her 2 cm - fordi, vi kniber 2 cm ved hoften på 
bagstykket. Det lille indsnit er nu annulleret, og alt hvad der er overskydende, kan fjernes i sidesømmen. 
Eller, der kan tegnes et nyt lille indsnit - det er en vurderingssag.

Sidesømmen rettes til, hvor der er tages højde for at målene stemmer overens - der er blot mere på 
forstykket nu, end på bagstykket.

Bunden har samme bredde som hoften.
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Tegning 7 - Svaj i ryggen

Hvis du oplever, at der er for meget stof, der rynker ved ryggen, hvor du har svaj, kan du knibe ved taljen. 
Her skal indsnittene rettes op efterfølgende. De tegnes fortsat op, ud fra de nederste indsnitsben. Hvis 
du synes de bliver for skæve, i forhold til midt baglinjen øverst, kan du godt gøre indsnittene lidt skæve.

(Pro-tip: Det er DIG der bestemmer, hvordan de skal sidde - så længe det giver et godt resultat, er der 
ikke et facit!)

Trådretningen følger midt bag på den nederste del af bagstykket.
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Tegning 8 - Krum nakke/Rundet øvre ryg

Klip op, fra midt for, vandret ind til brystpunktet, og ud til hængsel, 1 cm over SB punktet i ærmegabet 
på forstykket. Klip ligeledes ned i skulderindsnittet, til hængsel, til brystpunktet. Vi skal knibe her, da der 
ofte er for meget stof, når man har en lidt rundet øvre ryg.

På bagstykket, klipper vi fra midt bag og ind til hængsel i ærmegabet, i en lodret, der rammer spidsen af 
skulderindsnittet. Klip ligeledes ned i indsnittet, hvor spidsen er et hængsel, OG fra nakkerundingen, ned 
til spidsen af indsnittet - også hængsel.
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Tegning 8 - Krum nakke/Rundet øvre ryg - Fortsat

På forstykket knibes der ned, så det bliver kortere. For at midt for skal hængslet ved indsnittet lige 
slippe, og så tegner vi et nyt skulder indsnit. Indsnitsbenene rettes til, så de er lige lange.

På bagstykket, spreder vi ved midt bag. Ved at der er hængsel ved ærmegabet, og ved indsnitsspidsen, 
kommer der noget mer-vidde til indsnittet. Noget af dette, omkring 0,5-1 cm, kan komme ud i nakke-
rundingen, således at der er plads til den rundede nakke, og så det ikke strammer. Resten kommer ud i 
indsnittet, som nu er større.

Ny nakkerunding tegnes - og midt bag jævnes, så den er lige.
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Det var nogle eksempler på tilretning

Tilretning går ud på, at manipulere med linjerne, så de følger kroppens former.

Hvis du har lavet en grundform, skulle målene gerne passe, så det handler om at du tager noget ét sted 
fra, og giver det til et andet sted - således at de linjer (sømme og indsnit), der kommer til at være der, 
sidder steder, der ser godt ud, og følger DINE former og linjer.

Der er ikke én rigtig måde at rette til på. Her var der et par eksempler på nogle få tilretninger - hvis du 
har specifikke problemer, der ikke kan løses, skriver du bare, og vi vil gøre vores bedste på at hjælpe.

Men jeg håber, at vi har inspireret dig til at springe ud i det - thi det er ikke så skræmmende, når man 
først kommer igang. Især fordi vi gemmer for originale konstruktion, så vi altid kan vende tilbage til den, 
ikke også? ;)

Hvis du har spørgsmål, feedback eller kommentarer - ris og ros, så er du hjertens velkommen til at 
skrive til os på kontakt@synu.dk.

Vi håber du har lært en masse her, og er endt ud med en god kjolegrundform, hvor du kan lave AL-
VERDENS modeller ud fra! :)

<3 Parnuuna & Sy Nu Teamet.


