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Bluse med bærestykke og vidde

Ekstra Model

Vi tager udgangspunkt i den simple t-shirt vi har konstrueret og tilrettet i foregående modul.

Jeg har undladt at tage tegningen af ærmet med, da den forbliver som den er. Den gør vi ikke 
noget ved.



Sy Nu
Est. 2015

©Sy Nu v/Parnuuna Kristiane
Side 2

Bluse med bærestykke og vidde

Tegning 1
Vi starter ovenfra.

Halsudskæring
Jeg har her valgt at halsen skal være lidt vid, og gå en lille bitte smule længere ned foran og 
bagpå. En god vid halsudskæring, der dog stadig er anstændig. :)

Dette er hvad jeg har gjort:

Jeg har målt 5 cm fra skulderen og ind. Afsat et punkt.
Målt 3 cm ned fra halsrundingen midt for, og afsat et punkt.
Derefter tegnet en ny halsudskæring.

Jeg har gjort fuldstændig det samme bag på.

Bærestykke
Derefter har jeg bestemt mig hvor bærestykket skulle gå til. Udfra tegningen (skitsen), bliver den 
skåret lige over, over brystet, og hel til ærmegabet. Så jeg har valgt at gå yderligere 6-7 cm ned 
fra den nye halsrunding foran. Og så tegne en vandret streg, der går ud i ærmegabet.

Denne del skal bare klippes over, og så har du et bærestykke og en nedre blusedel.

Du kan vælge om du vil have bærestykke bagpå også. Her har jeg lavet en stiplet linje, for at 
indikere en eventuel overskæring.

Sidesøm og Bund
Før vi gør den endnu mere vid, vil jeg lige udjævne tajlen en smule, og give bunden en lidt mere 
buet facon.

Så jeg har målt 2 cm ud fra taljen og ved den nederste del af blusen, og tegnet en ny sidesøm. 
Det er gjort på både for- og bagstykke. Overfør taljemarkeringen ved at tegne stregen længere. 
De skulle gerne passe sammen, når for- og bagstykke skal samles.

Tegn Midt For linjen længere nedad, og mål 2-6 cm ned. Afsæt et punkt.

Tegn nu en bue fra midt for linjen til sidesømmen. Den skal være vinkelret begge steder, da der 
ellers kommer til at forekomme en spids. Den er ikke heeeelt vigtig endnu, men det er godt at 
have tegnet den, så man ar nogle pejlemærker, til når vi skal videre. :)

Gør det samme på bagstykket.
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Bluse med bærestykke og vidde

Opklipningslinjer
Når vi nu skal have mere vidde forneden i blusen, er den bedste måde at gøre det på, at klippe 
den op og sprede.

Det første jeg har gjort, er at bedømme hvorfra, den skal begynde at blive vid. Jeg har valgt at 
det skal være 3 cm under ærmegabet.

Så jeg har tegnet en vandret linje, og delt den op i 4 lige store dele (cirka). Og tegnet lodrette 
streger hele vejen ned, ved opdelingspunkterne. Alle disse linjer er opklipningslinjer.

På bagstykket, er det fuldstændigt det samme.

Nå vi skal til at klippe, så start med at klippe den vandrette linje fra midt for, og indtil sidesøm-
men. Ved sidesømmen skal der lige være 1-2 mm, der ikke bliver klippet – dette er et hængsel.

Derefter klippes der fra bunden af blusen og op til den vandrette linje – der skal heller ikke klip-
pes helt over, da punkterne er hængsler.

Tegning 2
Opspredning

Jeg har valgt at sprede blusen med 5 cm ved hver opklipning, så der i alt kommer 60 cm mer-
vidde forneden. Du kan vælge at sprede den mindre eller mere.

Den nemmeste måde at gøre det på, er at tage små stykke rest papir, og sprede bunden først. 
Fordi midt for linjen skal stadig være fuldstændig lodret. Og så derefter klistre hele for- eller bag-
stykket fast på et nyt stykke mønsterpapir.

Midt for linjen placeres, så den er lodret, som vist på tegningen herover. Den vil ikke kunne ligge 
helt oven i den gamle linje, så vi skal have tegnet en ny.

Vi skal også have tegne en ny bund. Her er det meget rart at have tegnet den før, da du kan 
bruge den gamle som “sjus-mærker” (altså, ligesom når man sjusser sig frem ;P). Her skal 
hjørnerne ved midt for og sidesømmen også være vinkelrette.

Eventuelt…
Hvis du synes den bliver for lang midt for og midt bag pga. opspredningen, kan du tage noget af 
længden af ved bunden.

Jeg tænkte at den ville være fin med lidt ekstra længde her foran, så jeg har ikke gjort noget.
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Sidesømmen
Nu er der kommet et knæk på sidesømmen. Det kan rettes til ved at komme et lille stykke møn-
sterpappir under, og lige jævne sidesømmen med en ny streg.

Dette gøres på både for- og bagstykket.

Tegning 3
Udkopiering

Så er selve konstruktionen egentlig færdig.

Så skal du bare beslutte dig for, om du vil have en ribkant eller belægning i halsudskæringen.

Hvis du vil have en belægning, skal den blot tegnes efter halsudskæringen, og så 2-4 cm ind.

Hvis du vil bruge blondestof til bærestykket, kan du også bruge et stykke skråbånd i samme 
farve, som du lige damper i form med et dampstrygejern, så det passer til halsudskæringen.

Så du ender her med:

• 1 bærestykke foran
• 1 forstykke bund
• evt. 1 bærestykke bag
• 1 bagstykke bund
• evt. 1 belægning for
• evt. 1 belægning bag
• 1 ærme

Så kan du lave en sød bluse med bærestykke og vidde efter din egen t-shirt grundform. :)

Hvis du har spørgsmål eller hvis der er noget der er uklart, så skriv endelig til mig, eller skriv 
inde i facebook gruppen.
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Tegning 1
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Tegning 2
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Bluse med bærestykke og vidde

Tegning 3


