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Nederdel i Baner med Buet Bund

Iih, en fin lille nederdel med buet bund. :) Jeg forestiller mig at den er rigtig fin i lidt kraftigt stof, 
som f.eks. denim eller fløjl, eller andet bukse-stof. Oooh, eller flot jacquard stof!

Med lommer og lukning med knapper eller trykknapper foran.
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Konstruktion
Tegning 1

Vi tegner på grundformen. Min må gerne starte helt oppe fra taljen. Hvis du ønsker den skal 
starte længere nede, kan du starte med at sænke taljen. :)

1. Mål hvor lang du vil have nederdelen, og tegn en vandret hjælpelinje i bunden.
2. Tegn lodret ned fra dine indsnit, der er tættest på sidesømmen. Hvis du synes de sidder for 

langt ude eller langt inde, kan du tegne en lodret streg, hvor du vil have din skæring, og flytte 
indsnittet(ne) derhen. Det må man nemlig godt.

3. Tegn en linning i ønsket bredde - her har jeg tegnet én på 5 cm i bredden. Indsnittene knibes 
væk lige om lidt.

4. Tegn en lodret streg 1,5 cm udenfor midt for linjen - vi skal lave under/overfald til voes knap-
lukning.

5. Tegn nu endnu en hjælpelinje der er 3-6 cm OVER din ønskede nederdelslængde - det er 
hertil dine buer skal gå op.

6. Mål x antal cm ud fra den lodrette linje på hver side, der går ned fra dit indsnit, ved den 
øverste hjælplinje i bunden. Jeg har valgt 5 cm til ventre og 9 cm til højre på forstykket og 
omvendt på bagstykket. Det kan være hvad som helst - det kommer an på hvor meget vidde 
du vil have i din nederdel.

7. Jeg har valgt at flytte det bagerste indsnit ud til hver sin side, så jeg ikke skal sy et indsnit.
8. Tegn nu nye linjer, der går oppe fra indsnittets start, lige under linningen, og ned til det ene 

punkt ved den øverste hjælpelinje. Venstre indsnitspunkt til højre hjælpelinjepunkt, og om-
vendt. Så har du din skæringslinjer. :)

9. Ved den nederste hjælpelinje, måler du x antal cm ud ved sidesømmen (igen kommer det an 
på hvor vid du vil have nederdelen). Jeg har målt 2 cm ud.

10. På bagstykket ved midt bag, har jeg målt 2 cm ud, for at give en lille bitte smule ekstra vidde. 
Som regel behøves det ikke, men nu gjorde jeg det alligevel. ;)

11. Nu kan du tegne de buede bunde, som på tegningen.

Tegning 2
Nu kan vi udkopiere de fleste dele, og lige rette dem til, og tilføje lidt ekstra som belægninger og 

lommer.

12. Udkopier linningsdelene, og knib indsnittene sammen. De vil højest sandsynligt virke lidt 
hakkede, så vi jævner lige linjerne ud, så vi får nogle pæne sømforløb. Behold gerne et 
samlemærke, der hvor indsnittene var - så skulle de gerne passe til overskæringerne i ned-
erdelen.

13. Udkopier hver nederdels-stykke, og tegn lige lidt ekstra ved toppen, hvor indsnittene var, så 
hjørnerne bliver nogenlunde vinkelrette. Husk at tegne midtfor linjen på forstykket.
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14. Mål sidestykket foran ved overskæringen, og overfør målet til forstykket, så sømmene bliver 

lige lange. Ret til i bunden.
15. Gør det samme bagpå.
16. Tegn en lomme, hvor du gerne vil have den på sidestykket foran. Tegn hvor åbningen er, og 

hvor bunden af lommen er.
17. Tegn en belægning i bunden ved buerne på 3-4 cm i bredden.

Tegning 3
Og så kan vi udkopiere de helt færdige mønsterdele.

18. Vi har et forstykke, hvor der er spejlet ud ved midt for, så der er noget ekstra stof under 
knapperne og knaphullerne.

19. Vi har 3 sidestykker foran. Et top stykke, der udgør den bagerste del af lommen. En lomme-
pose, der syes sammen i bunden med top stykket. Og et bund-stykke, der syes sammen 
med toppen af lommeposen.

20. 2 linningstykker - for og bag.
21. Et bag side stykke.
22. Et bagstykke.
23. Belægninger foran, side og bag.
24. Et voilá! Så kan der syes! :) Jeg ville stryge vlieseline på belægninger, linninger og ved midt 

for-delene.

God fornøjelse, hvis du ønsker at sy denne model. :)

<3
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Tegning 1
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Tegning 2
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Tegning 3


