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Nederdel i A-form med gålæg og flapper
Ekstra Model

Oho – lad os få en fin nederdel i A-form i baner med en lille gålæg midt bag og et par “lomme-
flapper” foran. Der var nogen der sagde gålæg, og dette var hvad jeg fik ud af det. Var lige på 
Pinterest.com og blive inspireret. Den kunne blive rigtig flot i fløjl eller denim, tror jeg. :)

Konstruktionen kan vises på én tegning, når vi tager udgangspunkt i nederdelsgrundformen. 
Jeg har i mine tanker bestemt, at der skal være en usynlig lynlås enten i venstre side eller midt 
bag. Det er helt op til dig, hvad du ønsker. Blot husk at stryge vlieseline,  
hvor lynlåsen skal sidde.
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Nederdel i A-form med gålæg og flapper

Konstruktion

Således konstrueres denne model:

Tegning 1
• Start med at finde ud af hvor bred du vil have din linning. Dette er helt op til dig. 🙂 Hvis
du vil have den mere lavtaljet, kan du også sænke taljen lidt – bare husk at måle efter, hvor den 
skal sidde, så du er sikker på at den kommer til at sidde til.

• Linningens indsnit (hvis der er nogen), knibes væk, så de ikke er der mere.

• Indtegn den ønskede længde – bare start med at tegne en lodret streg i bunden.

• Mål 2-6 cm ud i bunden ved sidesømmene (her er tegnet 4 cm). Tegn nu en ny sidesøm, 
der går fra det punkt, og går op og ramme hofterundingen, så du få en jævn linje.

• Mål midt for længden, op til linningen, og overfør dette mål til sidesømmene.

• Tegn nu en ny bund – den skulle gerne bue lidt ud mod sidesømmene. Sørg for at hjør-
net er retvinklet.

• Mål x antal cm ind fra sidesømmen øverst i nederdelen (ikke linningen) – her er målt 8 
cm. Både på for- og bagstykket.

• Mål x antal c, ind fra sidesømmen nederst i nederdelen – her er målt 10 cm. Både på for- 
og bagstykket.

• Forbind de to punkter, så du tegner en overskæringslinje.

• Hvis du har lyst: Tegn lidt mervidde på begge sider af overskæringen (evt. 2-4 cm), hvis 
du vil have lidt mere vidde i nederdelen. Sørg for at “benene” er lige lange.

• Flyt indsnittene (hvis du har nogen), ud i overskæringerne, som vist på tegningen. Sørg 
for at de er samme størrelse som oprindeligt, så vi beholder formen.

• På forstykket, tegn en “lommeflap”, hvor du vil have den, og den størrelse du vil have. 
Her er den 10 cm bred og ca 5 cm dyb.

• På bagstykket, tegn en midlertidig placering til den paspolerede lomme. Tegn en paspel 
i den ønskede bredde og 2-3 cm høj, alt efter om du vil have en 1 cm’s eller 1,5 cm’s paspel. 
Tegn ligeledes en lommepose, der passer i bredden, og i din ønskede dybde. Det vigtige her er 
blot at der er sømrum nok i siderne, til at der ikke kan ses nogle “huller”, når pasplen syes på. 🙂 
(De er tegnet uden sømrum her).

• Bedøm hvor langt oppe du vil have din gålæg til at gå til. Her er den tegnet 15 cm ned fra 
hoftelinjen.

• Tegn et 4-6 cm læg ud fra midt bag, hele vejen til bunden. Det er et rektangel, som vist 
på tegningen.
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• Tegn nu bagsiden af dit læg, som er et stykke for sig. Det er 2 gange bredden på dit 
første læg (tegnet ud fra midt bag) x højden. Denne kan eventuelt klippes i noget kontrastfarvet 
stof, stof at give lidt spræl, når du går med din nederdel. 🙂 

• Tegn en linje fra toppen af nederdelen, midt bag, og ned til den øverste del af lægget, så 
du har noget ekstra sømrum. Dette gør at lægget ikke “falder ned”, når du har nederdelen på. 
Det vil være en god idé at lige sy en stikning (som en pil opad, agtigt), for at få lægget til at sid-
de helt perfekt, hele tiden. Det kan vurderes, når du har syet nederdelen færdigt, og har prøvet 
den på. ;)

Tegning 2
Nu kan du udkopiere alle dele.
Der er 2 forstykker og 2 bagstykker. Sidestykkernes trådretning kan være magen til midt for/midt 
bag, men det kan også være tegnet på som vist her. Ved at dele stykkerne midt i – så er det 
trådretningen.

Det sjove sømrum midt bag fylder lidt mere end normalt 1,5 cm sømrum, men det er simpelthen 
blot for at stabilisere lægget. Her syes på midt bag linjen, som normalt.

Linningerne knibes, hvis der er indsnit, og linjerne jævnes.

Husk at tegne samlemærker og trådretninger på alle dele. Skriv eventuelt også hvilken model 
det er, samt den dato du har lavet det – så har du styr på det – også om 5 år. ;)

God fornøjelse, hvis du vover dig ud i denne model. Husk endelig at skrive – enten via kontakt 
knappen, eller på facebookgruppen – hvis du har nogle spørgsmål.

<3 Parnuuna
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Nederdel i A-form med gålæg og flapper

Tegning 1
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Nederdel i A-form med gålæg og flapper

Tegning 2


