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En polotrøje eller polo t-shirt bliver ofte forbundet med golf eller tennis. Der er noget sporty over 
sådan en. 
Her får en metode til at konstruere den udfra din t-shirt grundform.

Konstruktion

Vi går ud fra din tilrettede t-shirt grundform.
Det er op til dig, hvor tætsiddende du vil have den til at være - og hvor lang du vil have den til at 
være.
I dette eksempel har jeg bare bibeholdt grundformens originale længde, og tilføjet en smule i tal-
jen, så den ikke bliver så taljeret.
Hvis du vil have den til at være en “almindelig lige-op-og-ned” t-shirt, kan du tage en lineal og 
tegne fra ærmegabet ned til bunden af t-shirten i sidesømmen. Så bliver taljen fjernet.
Hvis du vil have den længere, kan du tegne lodrette linjer ned fra hoften, så den bliver længere. 
Det vigtige her er, at der skal være plads til hoften, fordi det var det bredeste sted vi målte.

Tegning 1

Halsudskæringen

Jeg har valgt at tage 1 cm fra i halsudskæringen, så der bliver plads til en krave. Ellers kommer 
den til at sidde en smule tæt. Det er igen en smagssag, hvor udringningen halsen skal være. Vi 
kommer til at måle den, når vi skal lave selve kraven.

Ærmet

Jeg vil gerne lave en kort-ærmet polo t-shirt her, så jeg tog mit målebånd, og målte fra min 
skulder for at se hvor langt jeg ville have mit ærme. Jeg kom frem til 18 cm her. Mål (på din 
grundform) fra toppen af kuplen, og afsæt dit ønskede mål. Tegn en vandret streg. Dette er så 
det nye ærme. Jeg har tilføjet en smule i sidesømmene, således at når de bliver syet sammen, 
ikke danner en “spids”. Vi vil gerne have at de er så vinkelrette som  mulige.
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Tegning 2
Kraven

For at kunne lave kraven, skal vi have målene i halsrundingen og nakkerundingen. Så start med 
at mål din (halve) halsudskæring på dine mønsterdele.

1. Tegn derefter på et nyt stykke mønsterpapir, en vandret streg, der svarer til din halve halsud-
skæring ÷ ca. 1,5 cm.

2. Tegn en lodret streg i højre side af den vandrette streg.

3. Mål 8 cm op, og afsæt et punkt.

4. Mål yderligere 6 cm op - dette er bredden på kraven. Hvis du vil have den smallere eller 
bredere kan du tilføje eller trække fra her. :)

5. Tegn en let buet linje fra det første punkt (de 8 cm oppe) på den lodrette linje til det venstre 
punkt på den vandrette linje. Ved den lodrette linje skal det være vinkelret. Dette er den del 
af kraven, der kommer til at blive syet sammen med halsudskæringen, så den skal passe <- 
det kommer vi til lige om lidt.

6. Tegn nu kraveflippen ved at måle 6-7 cm op og ud (til venstre), ved den venstre del af den 
vandrette linje. Jo mere til venstre flippen tegnes, jo tættere bliver flipperne, når de syes på.

7. Tegn nu den øverste linje, som er kravens yderste kant, når den syes på. Den skal igen 
være vinkelret ved den lodrette linje. Det kan være en fordel at tegne en vinkelret hjælpelin-
je, man kan tegne udfra.

8. Nu er vi sådan set færdige med at tegne kraven, men vi skal lige sørge for at den passer. 
Mål den nederste bue - den du tegnede først. Hvis den er lige så lang som din halsud-
skæring, er det bare super!

9. Hvis kraven er længere, så kan du tage fra ved den lodrette linje, som vist i tegningen her. 
Hvis kraven er for kort, kan du tilføje lidt mere. Den lodrette linje er midt bag linjen, hvor 
mønsterdelen som oftest skal ligge til fold på stoffet. :)

Det var kraven.
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Tegning 3
Belægning

Vi vil gerne have en “stolpe” på vores polo T-shirt, så der skal lige lidt mere til end en almindelig 
belægning.

I denne version, laver vi en “indvendig stolpe”, så der er en synlig stolpe udenpå stoffet. Så 
belægningen kommer her til at fungere som underfaldet.

Derfor skal vi gøre den lidt større.

1. Vi starter med forstykket. Bedøm hvor lang du vil have din stolpeåbning til at være. Jeg har 
valgt 18 cm her.

2. Så jeg vælger at min belægning skal være 20 cm ved midt for linjen. Mål de 20 cm ned. Og 
mål så 3 cm lodret ved hver side af midt for linjen.

3. Mål 3-4 cm ind oppe ved skulderen (hvor bred du nu vil have belægningen til at være).

4. Tegn nu belægningen. En jævn bue fra skulderen ned til det inderste punkt ved midt for lin-
jen (de 20 cm nede). 

5. Mål også 3 cm ud (til venstre) ved halsrundingen, og tegn en lodret linje.

6. Det vil sige at det bliver en “almindelig” belægning, hvor der er kommet 6 cm ekstra (når den 
er foldet ud) ved midt for.

7. Mål nu 1,5 cm ind fra midt for linjen og tegn en lodret streg på 18 cm. Denne streg skal klip-
pes op (men kun i den ene side!), når belægningen er syet på. Denne streg tegnes på selve 
forstykket, i den side, du ønsker åbningen skal være.

8. Afsæt nu samme mål ved skulderen på bagstykket, og hele vejen rundt i nakkerundingen. 
Så har du belægningen til bagpå.
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Tegning 4

Udkopiering

Så har du alle de stykker, der skal til for at lave en polo t-shirt.

• forstykke
• bagstykke
• ærme
• krave
• belægning for
• belægning bag

Før stykkerne syes sammen, skal der vlieseline på nogle af stykkerne.

Kravestykkerne - evt. kun underkraven.
Belægningerne
2-3 cm til hver side af opklipningslinjen på forstykket.
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