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Ekstra Model: Slå om bluse til fast stof

Der var nogen, der ønskede noget slå-om detalje, så her er én ud af to. Denne model vil være 
velegnet til at sy op i fast stof, da den er taget ud fra den tilrettede t-shirt med bevægelsestillæg, 
og der er lavet nogle indsnit på (det er selvfølgelig helt op til dig om du vil have det med). :)
Jeg har tegnet nogle bånd på modeltegningen – det kan du også selv vælge om du vil have 
med.
Skal vi ikke bare gå igang?
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Konstruktion
Tegning 1

Hvis ikke allerede du har fået lavet et brystindsnit, eller rettet den til, så der er ekstra brysthøjde, 
så gør det gerne. Denne model er god til lidt barmfagre qwinder. ;)
Find din brysthøjde, og tegn en vandret opklipningslinje. Klip op, og spred 2-4 cm. Bry-
stindsnittet bliver større lige om lidt, når vi kniber ved halsudskæringen…
Tegn et indsnit, der går 2-5 cm fra spidsen af dit bryst (brystpunktet) – ca 10-14 cm fra sidesøm-
men, alt efter størrelse (jeg kan godt se at der står 10-12 cm på tegningen, men det er okay). 
Sørg for at indsnitsbenene er lige lange.

Tegning 2:
Udkopier dit halve forstykke, så du har et helt forstykke. Vi skal nemlig overlappe stykkerne her. 
:)
• Start med at tegne en vandret hjælpestreg gennem dine brystpunkter, så du kan se hvor 
nedringet din udskæring bliver.
• Tegn ligeledes en vandret hjælpestreg gennem dine taljepunker (hvis du gerne vil have 
indsnit).
• Tegn midt for længere ned, og sidesømmen parallelt længere ned med midt for – dette er 
også hjælpestreger.
• Tegn indsnit ved taljen, hvis du ønsker det: mål afstanden fra dine brystpunkter (mellem 
de to), halvér målet, og sæt et punkt på den vandrette streg, hvor du har målt det halve mål fra 
midt for linjen. Tegn nu en lodret streg ned fra dit brystpunkt, som hjælpelinje. Mål 1 cm ud fra 
hver side af hjælpelinje ved taljen, afsæt punkter. Mål 2-4 cm ned fra brystpunktet, og afsæt et 
punkt. Mål nu 8-14 cm ned fra taljen, og afsæt et punkt. Du kan nu tegne indsnittet ud fra de 
punkter. :)
• Bedøm nu hvor vid din halsudskæring skal være. Her har jeg tegnet den 2 cm bredere 
end den oprindelige t-shirt.
• Bedøm hvor nedringet du vil have din udskæring, afsæt et punkt på midt for linjen, som 
pejlemærke.
• Mål 1 cm op fra taljen, og 1 cm ned fra taljen. Du behøver kun at gøre det i én side, da 
denne mønsterdel skal klippes dobbelt, når du skal til at sy. :)
• Mål hvor langt du vil have den til at gå ned ved midt for linjen, og i sidesømmen. Ved midt 
for linjen kommer stykkerne til at mødes og overlappe hinanden.
• Tegn nu din udskæring fra skulderen, gennem punktet, hvor du vil have den nedringet til. 
Tegn videre ned til 1 cm over taljen, bare helt ud til at starte med – vi retter det til lige om lidt, 
hvis du har lavet indsnit. Tegn fra punktet 1 cm under taljen, ned gennem punktet midt for, og ud 
til sidesømmen. Du kan med fordel give lidt mere vidde i sidesømmen, for at få en mere jævn 
søm, hvis den er længere end din grund t-shirt. Jeg har forlænget min sidesøm her, så den er 
24 cm.
• Tegn en knibning ind fra halsudskæringen og ind til spidsen af dit bryst indsnit, på 1-1,5 
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cm. Hvis ikke du ikke har et brystindsnit, kan du knibe ud i ærmegabet. Vi skal bare sørge for at 
halsrundingen ikke kommer til at flane.
• Der hvor den smalle del af forstykket er, kan vi knibe indsnittet væk, og fjerne det over-
skydende ude i sidesømmen ved taljepunktet. Hvis indsnitsbenene stikker ud over din streger, 
kan du knibe det væk – ligesom jeg gør ved den øverste del her. Den nederste det rammer lige 
akkurat mit indsnits nederste spids, så der kan ikke knibes. Men vi har noget overskydende 
bredde, hvor indsnittet er bredest. Det fjerner vi ude i sidesømmen. Flyt din lille 2 cm sidesøm 
ind, og tegn en ny jævn bue op mod halsen og ned mod bunden. Jeg håber det giver mening – 
eller så spørger du bare.

Tegning 3:
Når du har knebet, der hvor der skal knibes, skal vi højst sandsynligt jævne nogle streger ud. 
Så det gør vi lige. Hvis der er stor forskel på “høj og lav”, så giver vi lidt, og tager lidt, så vi går 
gennem en pæn middelvej. Hvad der nu virker pænest for dig. :)
Nu har vi faktisk fået tegnet dit forstykke! :D

Tegning 4:
Nu skal vi have en belægning på. Du kan også vælge at dette skal være synligt, ligesom på 
modeltegningen – det er helt op til dig, hvad du synes der er pænt (er det ikke fantastisk hvad 
man kan lave? *smiler ivrigt*). :D
Hvis du vælger at lave det sådan, at du klipper en mønsterdel for sig, så du kan lave kontrast-
stykke i kanten, så vil jeg anbefale dig at lave en hulens masse samlemærker, da du skal til at 
sy konkav mod konveks. Det er meget let at få skævt, hvis man ikke har nok samlemærker.

Tegning 5:
Skal vi ikke lige lege med ærmet lidt? :)
Jeg vil gerne lave et lidt vid semi-kort ærme med muslingemønster i bunden. Juhuu!
• Bedøm din ærmelængde – hvor langt vil du have dit ærme. Mål fra kuplen og ned, tegn 
en vandret streg – sørg for at sidesømmene er lige lange.
• Tegn lodret ned fra hvor sidesøm møder ærmekuppel, så du får noget mere vidde i 
ærmerne. Så hvis du fjernede ærmekuplen, ville det bare ligne en kasse. 😛
• Hvis du vil have endnu mere vidde i, så tegn nogle opklipningslinjer, som vist på den 
første tegning. Jeg har tegnet dem ca 6-8 cm fra skulderstregen/trådretningen (de ligger oven i 
hinanden på min, her – altså skulderpunkt og trådretningsstreg).
• Klip op fra bunden af ærmet, så opklipningslinjerne er til hængsel ved ærmekuplen. Vi vil 
ikke have rynk i ærmekuplen, så den skal ikke spredes.
• Spred et ønsket antal cm. jeg har givet mit ærme 3 cm i hver opklipning.
• Tegn en ny bue, og del den op i 8-10 lige store dele. Midt i de dele, måler du 2-3 cm ned, 
og du har spidspunktet af dine muslingefigurer.
• Tegn nu buerne (muslingerne), så de er rigtig rigtig fine.
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• Tegn eventuelt en belægning. Du kan også vælge at lave et dobbelt ærme, så der er to 
lag – når ærmet er så vid, kan man nogle gange titte ind, og så kunne det måske være flot med 
en kontrastfarve indeni… *blink blink*. ;)

Tegning 6:
Så mangler vi bare bagstykket. Her skal ikke gøres SÅ meget i denne omgang (med mindre du 
gerne vil). 
• Forlæng sidesømmen parallelt med midt bag, og forlæng også midt bag med et par hjæl-
pelinjer.
• Tegn en lodret hjælpelinje fra taljepunktet – hvis du vil have indsnit.
• Tegn et eventuelt indsnit midt på bagstykket ved taljelinjen – 2-3 cm i bredden, og 8-12 
cm ned, og 14-18 cm op.
• Tegn nu en sidesøm, der er magen til den på forstykket – den skal i hvert fald være lige 
så lang.
• Bedøm hvor langt du vil have den til at gå ned midt bag, og tegn nu en ny bund udfra det.
• Tegn belægning på bunden, der er lige så bredt som på forstykket.
• Tegn en ny nakkerunding. Samme vidde fra halsen som på forstykket, og 0,5-1 cm ned 
ved midt bag. Med mindre du vil have det skal se anderledes ud.
• Tegn ligeledes en belægning heroppe ved nakkerundingen.

Tegning 7:
Et voilá!!! Så er vi faktisk blevet færdige med at konstruere denne finde slå om bluse, der er 
perfekt til fast stof.   

Hvad synes du om modellen? Har du nogle spørgsmål? Var der noget der var svært at forstå? 
Skriv gerne i facebookgruppen for dette kursus, hvis der er noget. 

Eller vil jeg bare ønske dig god fornøjelse, hvis du vover dig ud i at lave denne model. 

<3 Parnuuna
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Tegning 1
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Tegning 2
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Tegning 3
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Tegning 4
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Tegning 6
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Tegning 7


