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Lidt løs kjole med krave og lommer

Hvem kan ikke bruge en kjole mere. Her er en kjole, der er behagelig løs i det. Velegnet til jer-
sey stoffer. Hvis du vil lave den til fast stof, vil jeg anbefale at sætte en lynlås i enten midt bag 
eller i siden.

Hvis du vil have den løsere endnu, kan du undlade at tage ind ved taljen, eller enddog tage den 
lidt ud ved taljen, og undlade at tage den ind midt bag. (Der er virkelig ingen grænser for hvad 
man kan ;P).
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Lidt løs kjole med krave og lommer

Konstruktion:
Vi går ud fra blusegrundformen, da vi gerne vil lave raglan-ærmer.

Du kan selv bestemme, om du vil have de ekstra 2 cm i tillæg med. Det er de her – så er den 
dejlig løs. :)

Tegning 1

1. Tegn en hjælpelinje fra “ærmegabsbunden” og op til 3 cm under halsudskæringen. Tegn 
den gerne helt op til nakkerundingen.
2. Del denne linje op i 3 lige store dele fra halsrundingen (foran) og ned til ærmegabet.
3. Tegn en jævn bue fra toppen af hjælpelinjen ved halsrundingen, 1 cm over det første 
punkt (1/3 nede), og ram det næste punkt (2/3 nede), og ram så ærmegabet. Dette er for- og 
bagstykkets bue.
4. Tegn en ny bue, der følger den første bue, den første 1/3. Derfra buer den mere ud mod 
ærmet – den må gerne være op til ca 2 cm fra den første bue, omkring 2/3 nede. Dette er ærmets 
bue. Brug 1/3 punkterne som samlemærker.
5. Forlæng buen op i nakkerundingen, hvis ikke du allerede har gjort det.
6. Tegn nu ærmet som du ønsker det. En jævn bue fra ærmegab til håndledslinje. Og så 
bestem hvor lange du vil have ærmerne. Her har jeg tegnet 3/4-ærmer.
7. Hvis du ønsker modellen let figur-syet, kan du måle 1-3 cm ind ved taljen, og tegne en ny 
sidesøm fra ærmegabet til taljen.
8. Mål så (evt. foran spejlet), hvor lang du vil have din kjole/tunika/sag – og afsæt dette 
mål. Mål fra det øverste punkt ved halsrundingen og ned. Forlæng midt for/midt bag.
9. Tegn et nyt taljepunkt 1 cm over det originale i sidesømmen. Mål langden fra taljepunktet 
MIDT FOR og ned, og overfør det til sidesømmen. Du vælger selv hvor meget vidde du vil have 
her, så der er frit slag. :)
10. Tegn nu en ny buet bund. Husk den skal være vinkelret midt for/bag og ved sidesømmen.
Så er selve formen på plads.

Tegning 2
Lad os lave et par detaljer…

11. Tegn din ønskede halsudskæring. Her har jeg lavet en let bådudskæring – ganske anstæn-
dig. Den tror jeg vil være fin til den krave, der er på tegningen.
12. Mål din halsudskæring for og bag, og tegn et rektangel, der er din 1/2 halsvidde (det du 
lige har målt) x (højde x 2). Så har du din krave.
13. Hvis du vil have at kjolen ikke poser så meget bagpå, kan du tage den 2 cm ind midt bag 
ved taljen. Så du tegner oppe fra nakkerundingen, ned til taljen, og fra taljen og ned = parallelt 
med den gamle midt bag linje. Husk at nakkerundingen skal være vinkelret på midt bag linjen, 
så den skal lige rette en my til.
14. Bedøm om du vil have en bort forneden. Her har jeg tegnet en bort ind på 6 cm bredde. 
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Den vil jeg klippe 2 x foran mod fold og 2 x bagpå (eventuelt også mod fold –  ellers x 4).
15. Bedøm om du vil have en lomme – her har jeg tegnet en stiklomme. Du kan se en vejled-
ning på hvordan sådan én bliver syet nemt i her: http://synu.dk/hvordan-du-kan-sy-stiklomme-
soem/

Et voilá!

Tegning 3
Og således blev en sød og fin let løs kjole til. :)

Her kan du se de udkopierede dele.

God fornøjelse, hvis du skulle finde på at lave den.

<3 Parnuuna
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Lidt løs kjole med krave og lommer

Tegning 1
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Lidt løs kjole med krave og lommer

Tegning 2
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Lidt løs kjole med krave og lommer

Tegning 3


