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Ekstra Model: Tulipan Nederdel

En tulipan nederdel, yaaay! 😉

Den kan blive rigtig rigtig fin, i noget flot kraftigt satin, eller jaqcuard stof, men også helt hverd-
agsagtig i løst og let bomuld eller viscose.

Det er en flot model, der kan bruges til mange ting. :)
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Ekstra Model: Tulipan Nederdel

Konstruktion:
Tegning 1

Start med at finde ud ah, hvor lang du vil have din nederdel – hvor skal den længste del af din 
nederdel gå til?

Fjern eller tilføj den ønskede længde.

Bestem dig derefter for, hvor den skal gå fra – oppe ved taljen. Skal den sidde helt oppe i taljen, 
som din grundform, eller skal den starte længere nede.

OBS: Hvis du starter den længere nede, så vil jeg anbefale dig at tjekke din omkreds, dér hvor du 
vil have den til at sidde. Og så sørge for at vidden er som den skal være – lav eventuelt indsnit-
tene lidt større, eller tag lidt fra i sidesømmen, inden du går videre.

Tegn din eventuelle nye taljelinje.

Næste beslutning er, om du vil have nederdelen til at gå lidt ind i bunden, som et pencil skirt 
(det er super flot) – Så kan du gå 2-3 cm ind i sidesømmene ved din nye bund.

Det er også en god idé at lige lave et punkt 3-8 cm neden under hoftelinjen i sidesømmen, så vi 
giver plads til hoften.

Så kan du tegne en ny sidesøm (både på for- og bagstykke).

Her skal vi sørge for at sidesømmen er vinkelret med bunden, så du kan tegne sidesømmen en 
smule længere, og så tegne bunden buet op imod din vandrette streg – jeg håber det giver men-
ing – kig på tegningen. :)

Så har vi lagt bunden til vores tulipan nederdel. :)

Næste skridt er at udkopiere et helt forstykke.

Tegning 2
Her kan vi begynde at tegne vore tulipan blade på.

Hvis du vil have det fuldstændigt symmetrisk, kan du nøjes med at tegn et “blad”, men hvis du 
som jeg, gerne vil have en glat underdel, så gør som tegningen her.

Start med at tegne buerne – dem kan du i teorien tegne fuldstændig som du har lyst til. Tegn 
dem flotte og jævne.
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Ekstra Model: Tulipan Nederdel
Jeg har tegne mine buer helt oppe fra sidesømmen, og helt ned til den modsatte sidesøm. De 
skal under alle omstændigheder ramme sidesømmen i bunden, men i toppen, kan du faktisk 
starte buen hvor du har lyst til. :)

Tegn din(e) bue(r). På den ene (i dette tilfælde) vil vi gerne have nogle opklipningslinjer, så vi 
kan få nogle læg. Dem kan du tegne på øjemål, som du synes, eller måle på taljelinjen, hvor de 
skal være, og i sidesømmen, hvor de skal gå til. Det er helt op til dig, hvor mange læg du vil have, 
og hvor tæt de skal være på hinanden.

Du har måske et indsnit eller 2 – jeg ville personligt fjerne dem, der er tættest på buen – her på 
tegningen kan du se at jeg har fjernet mit ude i selve buen på dét forstykke, der skal være læg i. 
Det andet indsnit lader jeg være, da jeg synes det er skønnest at de er der – det giver simpelthen 
en bedre pasform. Men du kan også sagtens fjerne det andet ude i siden, hvis du vil. :)

Tegning 3
Så hiver vi fat i det forstykke, der skal spredes og have læg.

Vi klipper op fra taljen og ud til sidesømmen, hvor sidesømmen er et hængsel, så den forbliver 
samme længde hele tiden.

Læg et nyt stykke mønsterpapir under, og klister den øverste del af nederdelen fast. Spred de-
refter stykkerne én efter én. Enten på øjemål, eller mål x antal cm. Jo mere du spreder, jo mere 
“fold” vil der være i stoffet.

Sidesømmen jævnes, så den ikke er så hakket – den skal stadig havde samme længde som før.

Oppe ved spredningerne, tegner vi en ny taljelinje, der går i forlængelse af den originale taljelin-
je, og rammer de yderste dele af de stykker, du har spredt. Den må gerne være en jævn bue.

Så skal vi til at sørge for at taljelinjen (når vi syer den sammen) stadig har den originale vidde.

Start med at måle den yderste stump, du har klippet af – overfør dette mål til den nye taljelinje 
– se tegning. Gør dette fra hver spids, der rammer din nye taljelinje. Så har du dine læg imellem 
dine taljelinje-punkter.

Hvis du ikke vil have læg, men hellere vil have rynk, så skal du bare rynke denne del sammen, og 
sørge for at det har den vidde som den originale taljevidde.

Så er det yderste forstykke klar. Midt for linjen er trådretningen her.

Tegning 4
Det inderste forstykke skal der ikke gøres anet ved, end at fjerne indsnittet, der er tættest på 
buen. Dette gøres fuldstændigt som på det andet forstykke.
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Midt for linjen er trådretningen her. Det kan også være en fordel at lave et lille bitte snip i søm-
rummet, som samlemærke, ved midt for linjen i taljen – så kan du lægger stykker lige oven på 
hinanden, når de skal syes sammen. :)

Tegning 5
Så er vi nået til bagstykket.

Her kan du gøre som du har lyst. Jeg har valgt at sprede mit bagstykke, så der kommer læg for 
oven, men så det stadig går ned i bunden.

Så jeg har lavet nogle opklipningslinjer fra mine indsnit, og lige ned. Du skal vælge at lave dine 
opklipningslinjer lige som du har lyst til – og så flytte rundt på dit/dine indsnit efter behov. Når 
vi laver læg, er der ikke noget, der skal sidde fuldstændigt perfekt over dine former – det bliver 
nemlig løst. :)

Du kan lave så mange eller så få du har lyst til.

Spred opklipningslinjerne som du har lyst, og udkopier.

Tegning 6
Her er så de snitfærdige dele. Voilá!

Et stks tulipan nederdels mønster.

Rigtig god fornøjelse med det, hvis du skulle vove dig ud i at lave den. :) Du er meget velkom-
men til at dele dine erfaringer og resultater i facebook gruppen.
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Tegning 1
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Ekstra Model: Tulipan Nederdel

Tegning 2
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Ekstra Model: Tulipan Nederdel

Tegning 3
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Ekstra Model: Tulipan Nederdel

Tegning 4
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Ekstra Model: Tulipan Nederdel

Tegning 5
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Ekstra Model: Tulipan Nederdel

Tegning 6


