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Mål skema til Kjole Grundformen      
Dato:____________

Personligt målskema for: _____________________________________Højde:_______________

Mål til Kjole og Nederdel 1/1 mål i cm 1/2 mål i cm
1 -   BV Brystvidde cm cm
2 -   TV Taljevidde cm *cm
3 -   HV 1 Hoftevidde 1 cm *cm
4 -   HV 2 Hoftevidde 2 cm *cm
5 -   HLSV Halsvidde (dét du måler + 4 cm) cm cm
6 -   NABR Nakkebredde (mål:            ) (1/10 af 1/2 BV + 2 cm) cm cm
7 -   RH Ryghøjde cm cm
8 -   RL Ryglængde cm cm
9 -   HOD Hoftedybde cm cm
10 - NDL Nederdelslængde cm cm
11 - LGD Modellængde (RL + NDL) cm cm
12 - BRH 1 Brysthøjde incl. NABR (BRH 2:                        ) cm cm
13 - FORL 1 Forlængde incl. NABR (FORL 2:                       ) cm cm
14 - RB Rygbredde cm *cm
15 - BB Brystbredde cm *cm
16 - ÆGB Ærmegabsbredde incl. tillæg (tjekmål:               cm) cm cm
17 - SKB Skulderbredde cm cm
18 - ÆRL Ærmelængde cm cm
19 - OAV Overarmsvidde cm cm
20 - ALBV Albuevidde cm cm
21 - HÅNDL Håndledsvidde (over hånden:                          ) cm cm
Kontrol af brystvidde, hvor ærmegab er uden 
tillæg
Det bruges til at tjekke, om brystvidden er 
ligeligt fordelt på brystbredde, rygbredde og 
ærmegabsbredde.

1/2 OAV =                                                                cm
-5,5 cm

ÆGB u. tillæg =                                                                cm
1/2 BB +                                                                cm
1/2 RB +                                                                cm

(Forskellen må højst være 4-5 mm) -> 1/2 BV                                                                   cm

Udregning af ærmegabsbredde incl. tillæg

DETTE MÅL BRUGES TIL KONSTRUKTIONEN->

1/2 (OAV + 4) =                                                                cm
- 5,5 cm

ÆGB =                                                                cm

Kontrol af brystvidde, hvor ærmegabsbredde 
er incl. tillæg
Vi tjekker at ÆGB inkl. tillæg er ok.

1/2 BB =                                                                cm
ÆGB +                                                                cm
1/2 RB +                                                                cm

(skal være = 1/2 BV + (1,5 til 3,5 cm) 1/2 BV =                                                                cm
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Oversigt over hvor du skal tage målene - illustreret
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Mål skema til Kjole Grundformen

Beskrivelse af måltagningen.
En vigtig ting, der er værd at huske, når du skal tage mål, er at du skal stå så afslappet som muligt. Når 
målebåndet er “på plads”, så sørg for at slappe af i kroppen, inden du aflæser målene.

Find et bånd, evt. en elastik, som du kan binde om taljen, så det bliver en konstant. Dette bånd skal være 
helt vandret.

1. Brystvidde

Vandret mål, henover busten. Her skal målebåndet lige henover skulderbladenes bund.

2. Taljevidde

Vandret mål, rundt om livet, hvor du er smallest. Dette varierer meget fra person til person. Det er vigtigt, at 
det er DIT smalleste sted, så når du konstruere noget tøj ud fra din grundform, at det rent faktisk er small-
est, hvor DU er smallest.

3. Hoftevidde 1

Det bredeste sted omkring hofterne. Dette er ligeledes forskelligt fra person til person. Tag dit målebånd 
rundt om hoften, lidt over, hvor du mener du er bredest, og lad det glide stille og roligt ned over hoften, 
mens du holder det vandret. Lige så snart det har passeret det bredeste sted, skulle det gerne føles som 
om at målebåndet falder ned. Dette er dit bredeste sted. Tjek målet igen, og markér evt. allerede, hvor det 
er, foran ved det ene lår. Vi skal nemlig også måle hoftedybden lige om lidt.

4. Hoftevidde 2

Ca. 8-10 cm under Taljevidden. Det er dér hvor en regulær bukselinning plejer at sidde. Dette mål bruges 
ikke til konstruktionen, men er rar at have, hvis der skal konstrueres noget, hvor målet skal bruges.

5. Halsvidde

Mål rundt om din hals.Tilføj 4 cm, og dét er målet, du skriver.

6. Nakkebredde

Vi kan tjekke nakkebredden ved at måle vandret ud, fra midten af nakken, og ud til, hvor en halskæde eller 
tætsiddende t-shirt hals ville være ved skulderen.

Men vi kan også regne det ud således: 1/10 af 1/2 BV + 2 cm

7. Ryghøjde

Find et stykke papir, og fold det på langt (så det er lidt stivere at arbejde med). Put den ene side af papiret 
under armen, så langt du kan have den oppe, og brug papiret til at få en vandret linje fra armhulen til ryg-
gens midte. 

Find dit øverste nakkepunkt. Lidt over, hvor en t-shirt med tætsiddende hals, ville have nakkerunding. Det 
er som regel den første “udstående” nakkehvirvel, som man kan mærke.

Mål fra nakke-”knoppen”, og ned til papiret.

Prøv at have papiret i begge armhuler (altså én ad gangen), og tag det største mål, du kommer frem til.
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8. Ryglængde

Her måler vi ligeledes fra nakke-knoppen, som beskrevet under ryghøjde. 

Vi skal måle fra nakkeknoppen, og ned til taljebåndet. Der skal vi lige stikke en tommelfinger under 
målebåndet, og løfte det lidt, så der er plads til skuldrene i længde.

9. Hoftedybde

Mål fra din taljevidde, og ned til din hoftvidde. Du har eventuelt efterladt en markering, da du målte din 
hoftevidde. Hvis ikke, så lav hoftevidde målingen igen, og vær opmærksom på, hvornår målebåndet begy-
nder at slippe. Dette er hvor du er bredest, og det er her vi skal måle til. Mål evt. foran ved ét af lårene, eller 
midt bagpå.

10. Nederdelslængde

Mål fra taljen og ned til den ønskede længde foran. Jeg måler som regel til knæene, da det er et godt ud-
gangspunkt, hvis man vil lave kortere eller længere modeller.

11. Modellængde

Modellængden er blot en udregning af Ryglængden + Nederdelslængden.

12. Brysthøjde

Brysthøjden vi måler, er fra nakke-”knoppen”, og så frem, rundt om nakkens ene side, og ned til spidsen af 
brystet.

Dét mål vi skal bruge i konstruktionen, er Brysthøjde 2, som er ovenstående mål ÷ Nakkebredde.

13. Forlængde

Forlængde måles ligeledes fra nakke-”knoppen”, og så frem, rundt om nakkens ene side, og ned forbi 
spidsen af brystet, og ned til taljebåndet. Tjek gerne at taljebåndet stadig er vandret.

Dét mål vi skal bruge i konstruktionen, er Forlængde 2, som er ovenstående mål ÷ Nakkebredde.

14. Rygbredde

Rygbredden er den vandrette afstand, der er mellem de små folder, der er ved armhulen bagpå, hen over  
skuldrene, og “trykket ind” midt ved ryggen.

15. Brystbredde

Brystbredden er den vandrette afstand, der er mellem de små folder, der er ved armhulen foran, henover 
brystet. Her skal der måles henover brysthøjden, altså hvor brystet fylder mest.
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16. Ærmegabsbredde

Her kan vi lige lave et tjek, med et stykke papir, som vi kommer under armen, der ligger afslappet ned ad 
siden, og laver to neglemærker, på hver side af armen. Dette mål, skal helst være mellem de to kontrolmål, 
der udføres i bunden af målskemaet.

Ærmegabsbredde uden tillæg:

1/2 OAV ÷ 5,5 cm = ÆGB u/ tillæg

Ærmegabsbredde med tillæg:

1/2 (OAV + 4 cm) ÷ 5,5 cm = ÆGB inkl. tillæg.

I konstruktionen bruger vi ÆGB inkl. tillæg.

17. Skulderbredde

Fra siden af halsen, og ud til skulderleddet, hvor armen starter. Sæt et lille mærke, eller holde med en negl, 
og gør klar til næste mål:

18. Ærmelængde

Mål fra skulderleddet, hvor skulderbredden stoppede, hen over albuen og ned til håndleddet. Armen skal 
bøjes let (som om du skal til at skælde nogen ud).

19. Overarmsvidde

Målrundt om den øverste del af armen. Målebåndet føres rundt om armen, og armen skal slappe helt af, 
inden der aflæses mål. 

Mål begge arme, og brug det største mål.

20. Albuevidde

Bøj albuen i ca 90 grader, og mål rundt om. Dette er blot et “for en sikkerheds skyld”mål, til når du skal 
konstruere tætsiddende ærmer i fast stof.

21. Håndledsvidde

Rundt om håndleddet, hvor det er smallest. Dette mål bruges mere til konstruktioner af bluser og kjoler i 
strækstof.

Mål hen over hånden - hen over knoerne. Forstil dig at du skal have et fast armbånd på - og mål, hvor 
hånden fylder mest.


