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Kraver
Når du vil lave kraver på en bluse, kjole, jakke eller frakke, skal du 
som regel lige forberede din halsudskæring.
Til de kommende metoder, kan du udringe halsudskæringen med 
0-1,5 cm (max 1,5 cm til disse kraver) ved skulderen.
På bagstykket, ved midt bag kan du gå 0-0,7 cm ned. Her er jeg 
ikke gået ned på bagstykket.

Skjortekraver og kinakraver.

Udring halsudskæringen efte ønske - dog max 1,5 cm.
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Her kan du se en almindelig skjortekrave
samt en kinakrave.

1/2 halsrudskæring

8,314
2-3
2-3

3-7

1,5
(overfald
på skjorten)

Du kan vælge hvor store dine skjorteflapper skal være. 
Jo længere mod venstre de er, jo tættere kommer de på hinanden.

Kinakrave

En kinakrave, er i teorien en skjortestand uden krave.
Så idet at du lavede en skjortekrave med stand, så har du allerede lave en 
kinakrave.

Du kan vælge om der skal være overfald/underfald på (1), eller uden (2).
Du kan vælge om den skal stå mere op (3), eller om den skal gå mere ud 
foroven (4).
Midt bag er højre lodrette streg - midt for er til venstre.
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For at bedømme hvor
langt vi skal måle
ud fra den vinkel-
rette streg på revers.
folden, kan vi ca. gå
ud fra denne.
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Reverskrave

Krav for denne form for konstruktion - 
max kreavebredde midt bag (uden 
stand) - 7 cm.
Max udringning ved skulder - 1,5 cm.

1

målt til 8,4

M
B

udringning
her 1 cm

Ønsket kravebredde:
6 cm (bred, i skalaen fra 0-7)

For at lave hjælpestreg til at
forme vore midt bag, skal 
vi lige have sat et punkt ved 
halsrundingen - 1-2 cm mod 
venstre fra din ønskede hals.
Her 2, fordi jeg ønsker en 
bred krave.
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Reverskrave - rækkefølge:
1. Udring ønsket hals - 0-1,5 cm ved skulderen, og midt bag 0-0,7 ned. Tegn 
nakkerunding, mål den nye nakkerunding og skriv det ned.
2. Tegn ønsket overfald/underfald ved midt for.
3. Marker hvor lang din reverskrave skal være. Sæt punkt. Første knap sættes 
på dér, eller 1 cm under.
4. Mål 1.5-2 (som regel 2) cm til venstre for din halsrunding på forstykket.
5. Tegn revers-foldestreg fra reversstart på overfaldet, og op igennem punktet, 
der ligger 1,5-2 cm fra halsen.
6. Fra halsudskæringens punkt på skulderen, måler du nakkerundingens mål 
op på revers-foldestregen (her 8,4 cm) - sæt punkt.
7. Udfra det punkt, vinkler du en streg ud mod højre.
8. Mål kravens bredde (og evt. + 0,5-1 cm ved korte reverskraver eller ÷ 0,5 cm 
ved lange reverskraver) ud af den vinklede linje. Sæt punkt.
9. Mål nu 1-2 cm mod venstre fra halsudskæringen (1 cm ved smal krave ≈ 0-5 
cm, 2 cm ved bred krave ≈ 6-7 cm) - her 2 cm (den rammer så revers-folde-
stregen - det må den gerne - det er blot et hjælpe-punkt vi skal bruge). 
10. Tegn en hjælpestreg fra det nye punkt, og ud til punktet på den vinklede 
streg.
11. Nu kan du vinkle MIDT BAG linjen op (mod venstre) ud fra din nye hjælpe-
linje.
(TEGNING 2)
12. På midt bag linjen, mål da 2-2,5 cm op (din stand), og yderligere kravens 
bredde (her 6 cm) - afsæt punkter.
13. Tegn nu en revers krave, som du synes vil se flot ud, på højre side af folde-
stregen - Som om du ville se på den færdig. Tegn lidt af den øverste kravedel 
også.
14. Spejl over på den anden side af foldestregen.
15. Nu kan den øverste del af kraven tegnes færdig fra midt bag, til spejlede 
krave.
16. Ved folden, hvor kraven rammer, tegner du 1,5-2 cm længere ind, og til 
sidst forbinder det op gennem halsudskæringen på skuldere og op til Midt 
bag.
17. Tegn evt. linjer, så du kan se stand og krave på overkraven.
18. Tilføj en belægning.
19. Gør, den der skal være overkraven, 0,5 cm større (lilla).
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2-2,5
0-7

1,5-2 

Dette skal passe
med nakkerundingen.

belægning



Sy Nu
Est. 2015

6

8,8

Sy Nu Klassens Time 30. November 2017

Sjalskrave:
Sjals krave er stort set det samme i konstruktionen bagtil, så der følger du blot 
vejledningen til reverskrave.
Du skal blot tegne en sjalskrave, i stedet for en krave med hak.
Der skal også tegne belægning på (orange).
Og en underkreave, der skal syes sammen med forstykke. 
Fra halsen, fortsæt nakkerundingen 4-5 cm ned, og tegn en vikelret streg ud 
mod kravens kant. Dette er underkraven.
Overkrave skal igen være 0,5 cm større end underkraven (lilla).

4-5 cm
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Sjalskrave:
Udkopiering af sjalskrave-delene. Belægningens kravedel er 0,5 cm større end 
forstykkets krave, thi den skal foldes ud over.

forstykke

Underkrave

Belæ
gning


