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Skjorte Tunika med Kina Krave

En simpel skjorte tunika med stolpelukning og kinakrave.

Buet forneden, hvor den er lidt længere bagpå, og elastik i ærmerne, så de er lidt puffede 
forneden. :)

Jeg tror det kan blive en dejlig hverdags-skjorte, der er behagelig at have på. Prøv at tænke 
blød denim eller hør, eller måske endda tynd bomulds-voíle. :D

Du kan lave den løsere endnu ved at give noget mere vidde, hvis du vil. :)
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Konstruktion:
Vi går ud fra den tilrettede t-shirt her.

Tegning 1
1. Sænk ærmegabet for og bag 2 cm og gå 1 ekstra cm ud.
2. Tegn et nyt ærmegab.
3. Gå 2-3 cm ud ved talje og hofte på for og bag. Tegn en ny sidesøm ved hjælp af de tre nye 
punkter. Før taljelinjen med ud, så du har et samlemærke.
4. Mål 3 cm ned midt for, og tegn en jævn bue ud til sidesømmen = ny bund. (Du kan selv 
vælge hvor buet den skal være, og hvor lang du vil have den - dette er bare et eksempel).
5. Mål 10 cm ned midt bag, og tegn en jævn bue ud til sidesømmen = ny bund.
6. Mål 1 cm ud ved skuldersømmen ved halsrundingen og nakkerundingen. Og 1 cm ned ved 
halsrundingen midt for, og 0,5-0,75 cm ned midt bag. Tegn ny halsrunding og nakkerunding.
7. Hvis du vil have indsnit i, kan du finde din brysthøjde og tegn een vandret streg, som du 
kan sprede op.
8. ÆRMET: Mål 2/3 af dét mål, du målte ned ad ærmegabet (de 2 cm) - her 1,3, og tegn en 
vandret hjælpestreg ud på hver side af ærmekuplen ved sidesømmene.
9. Tegn en ny ærmekuppel, der rammer hjælpelinjerne, og mål dig frem til hvor de skal gå 
til. Mål det nye ærmegab foran, og afsæt målet ved hjælpelinjen (du måler oppe fra skulder-
punktet). Mål ligeledes det nye ærmegab bagpå, og afsæt målet ved hjælpelinjen.
10. Tegn lodrette linjer, der går 2 cm længere ned end det originale ærme, fra de nye punkter 
ved hjælpelinjerne, og tegn en ny bund. Grunden til at den skal være længere, er så ærmerne 
ikke virker kortere, når de rynkes.
11. Der skal klippes 1,5-2 cm sømrum her, så der kan komme en løbegang til elastik. 

Tegning 2
Vi skal have spredt til indsnit og lavet en stolpe,en krave og en lomme til.

12. Spred forstykket, så du kan tegne et indsnit, hvis du ønsker det. Ellers spring bare denne 
del over.
13. Mål på dig selv, hvor lang du vil have stolpen til at være - det er helt op til dig. Her er den 
20 cm.
14. Tegn hvor stolpen skal være - jeg vil gerne have min til at være 3 cm bred, så jeg måler 1,5 
cm ind, og 20 cm ned.
15. Tegn en stolpe, der er 20 cm x 6 cm (da den skal foldes). Sæt evt. knap-mærker på. Disse 
kan også vurderes, når du har syet det sammen. ;)
16. Tegn en lomme, og marker eventuelt dens placering. Jeg har tegnet min 8 x 8,5 cm. Du 
kan altid prøve at tegne i forskellige størrelser, og klippe dem ud, og se på dem foran et spejl, for 
at se om de passer. :)
17. Tegn eventuelt belægninger. 2-3 cm i bredden.
18. KINA KRAVE: Tegn en vandret streg, der måler 1/2 halsvidde. Du måler blot halsrundin-
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gen og nakkerundingen, som vist på tegningen.
19. Del stregen op i 2 lige store dele. i venstre side måler du 1,5 cm op, og afsætter et punkt. 
Tegn nu en bue fra punktet og ned til midten af stregen. Ved højre side af stregen måler du 2,5-3 
cm op (dette bliver højden på kina kraven).
20. Tegn en streg, der følger den streg parallelt, så hele kraven bliver 2,5-3 cm bred (jeg 
håber det giver mening ;P). Ved venstre side, buer du ned mod dét punkt, der er 1,5 cm over den 
originale streg.
21. Fra venstre side i bunden, måler du nakkerundingens længde ind, og afsætter et punkt - 
dette er et samlemærke.

Tegning 3
Så er det hele faktisk konstrueret. Voilá!

Mht. stolpen foran, så ville jeg vente med at klippe midt for, men tegne stregerne, og sy stol-
pedelene på de lodrette linjer, og så klippe med 1 cm sømrum, og hak ned til syningerne, og 
folde bunden ned, og putte stolperne ned og sy bundene fast.

God fornøjelse, hvis du vil lave denne model. :)

<3
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Tegning 2
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Tegning 3


