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• Vad har lajvet för fiktion? 

• Vad kan jag bidra med? 

• Vilken del av fiktionen är underrepresenterad? 

• Hur kampanjspecifikt vill jag göra? 

• Hur blir mitt plagg logiskt? 

• En idé som inte ryms inom historiska ramar? 

 

Vilken dräkt? 



 
• Geografiska tillgångar 

• Kulturell estetik och symbolik 

• Hantverksskicklighet 

• Influenser och associationer  

• Skillnader inom kulturen  

Alternativhistoria 



 
• Hur mycket tid har jag? 

• Ta det som finns? 

• Historiskt utseende men genvägar i teknik och 
material?  

• Historiskt korrekta ambitioner? 

 
 

Ambitionsnivå 



 

Inspiration 

• Målningar 

• Fynd 

• Reenactmentföreningar 

• Wikipedias: History of 
western fashion 



 

Bildens information 

• Siluetten och helheten 

• Snitt 

• Färgval 

• Material 

• Klasstillhörighet 
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• Köpa mönster 

• Rita av ett annat plagg 

• Konstruera efter mått 

• Drapera med tyg 

 



     Mönsterkonstruktionsbok 

• Midjevidd 

• Bystvidd 

• Stussvidd 

• Höftvidd 

• Livlängd fram 

• Livlängd bak 

• Axelbredd 

     Osv. 



• Två bitar på docka som 
går att nåla direkt i 

• Fyra på person  

Drapering  

 

 
• Två bitar räcker på docka 

som går att nåla direkt i  

• Fyra bitar behövs för 
person(se bilden) 

 

 

 Markera ut höger och vänster 
mönsterbit på varandra på 
mönsterpapper och gör en 
medelform 



 

Mönsterförändringar 

• Öka vidd - Klipp upp, flytta isär, forma ny ytterlinje 

• Hållning – Sträck det ena tygstycket mer än det andra  

• Mönstereffekter – Montera ihop bitar först, klipp ut 
mönsterbitarna ur det sen 



Delad ärm från sent 
1300-tal. Charles de 
Blois ”poirpoint” 

Ovan original, till höger dess mönster. Den 
röda linjen markerar sömmen G-I-G på 
mönstret. Där H och I är mitt i armväcket. 

Det behöver inte vara så många bitar som 
på bilden. En underarmsbit och en 
överarmsbit räcker om den ska passas in 
utan ”tallriksärmar”. Med tallriksärmar bör 
det räcka med en underarmsbit, en 
överarmsbit och en kil. 

Se till att lämna lite utrymme för armbågen 
att böjas 



 
En Toile är ett provplagg i billigt enkelt tyg för att se 
om mönstret passar och ser logiskt ut. Gör misstagen 
på Toilen och inte på fintyget. Det är värt det.  

Toile 



• Sporre och 
karbonpapper 

• Hårdare papper och 
markeringspenna/krita 

 

 



 
 
 



 
• Absolut vanligast för de flesta typer av plagg 

• Mycket enklare att framställa än linne 

• Lätt att växtfärga i de flesta färger 

• Många olika kvalitéer(vadmal, muslin, kläde) 

• Håller värme bra (även vid väta) 

• Tvätta försiktigt(proteinfiber tål ej enzymer i 
moderna tvättmedel) Och risk för tovning. 

• Kan om valkat sys med rå kant 

 

Ylle 



 
• Linne och hampa är näst intill identiska 

• Tvätta innan sömnad(krymper) 

• Oftast underplagg 

• Glättats med sten/glas. Blankare än bomull 

• Svår att färga. Dålig ljushärdighet 

• Starkt men inte nöttåligt 

• Går att trådmarkera med nål 

• Linneplagg nästan uteslutande sydda i 
fyrkantiga bitar 

Linne/hampa 



 

• Har länge funnits importerat i Europa i mindre 
mängd 

• Har setts som finare än linne  

• Krage och ärmlinningar 1800-tal 

• Slitstarkt 

• Behöver tvättas varmt för att bli rent 
 

Bomull 



 

• Framställs ur Mullbärslarvens kokong 

• Lätt att färga 

• Viktig handelsvara 

• Tvätta försiktigt(protein, som ull) 

Siden 





• Maskinsömnad  

     Samma trådfärg som tyg 

     Prova ”osynlig maskinfållning” till kantning 

     

• Handsömnad 

     Lintråd har varit vanligast men ibland silke för                

     dyrare plagg och ull för riktigt billiga. Vaxa tråden 

     Välj oftast en tråd lika grov som trådarna  

     i tyget                                                                 

      



 
Pressa alla sömmar vartefter de blir klara med strykjärn 
och ånga. Både ylle och linne. Det gör det lättare att sy 
vidare och gör slutresultatet väldigt snyggt.  

Pressning 


