
Låna:  
Provdocka, spilltyg, tejp, papper, markeringspenna, nålar, sax, måttband,  
Ta med: 
Ett toile-plagg, skräddarvinkel, lite mönsterpapper 
 
1. Intro  10.00 
Välkomna! Jag kommer hålla ganska högt tempo och mer ge en grov guide än att förklara 
på djupet och ge exakta matematiska svar. Ni har/kommer att få minneslappar med termer, 
tips och liknande och slidsen kommer läggas ut på prologs hemsida. 
 
2. Konsten att flytta sömmar 10.03 
Det vi gör när vi ändrar mönster är att flytta, ta bort eller lägga till sömmar. Tänk att tyget är 
platt och stelt som papper. Det går i teorin inte att skåla det i sig självt. 
Jag kommer gå igenom tre delar: Grund, mönsterförändring och förändring direkt på plagg. 
Bra linjal att ha! Men lite dyr. 
 
3. Mått 10.04 
Man måste inte lära sig en massa mått och grejer utantill men du behöver förstå sambandet 
mellan mått på kroppen och mått på papper så att du kan jämföra fritt där du behöver. Visa 
exempel på omkrets runt böjd armbåge tex. Ska du sy efter konstruktionsguider så behöver 
du lära dig hur du tar måtten rätt. 
Sätt ett tygband i midja att mäta mot så får du en bra referenspunkt. 
Det här är en lista på mått jag brukar ta och bilden hör inte ihop med texten 
Boken MÖNSTER och KONSTRUKTIONER är bra för att skapa mönster från mått och har 
en bra måttguide. 
Ett annat sätt att skapa mönster är att helt enkelt rita av från ett plagg. Antingen klipper man 
upp det eller så lägger man det så platt man kan och arbetar sig runt kanterna. Sen kan du 
kontrollmäta vissa mått för att se om det känns logiskt. 
 
4. Grundmönster liv och ärm 10.09 
Det finns några mer vanliga grundmönster att utgå ifrån. Dessa är mer eller mindre sätt att 
täcka en kropp med så enkla men tätt sittande bitar som möjligt. 
Här har vi liv och ärm. Ni kan tänka på livet som två koner eller cylindrar som möts i midjan. 
Ni ser också lite olika linjer som möter varandra. Alla linjer som inte är parallella formar tyget 
tredimensionellt. Det betyder att två konvexa linjer kommer att skapa en skål och två 
konkava kommer skapa en midja eller intag. Var sömmen sitter runt en skålform spelar ingen 
egentlig roll. Visa med kartong. 
Den enklaste formen av ärm är en rektangel och det har ni nog sett i många tunikor. Det är 
ganska fritt från veck om man håller armen ut åt sidan men i en avslappnad position så blir 
det mkt tyg i armhålan. Så en ärmkulle är en cylinder som skurits av snett i stället för rakt. En 
ensömsärm hittar du på tex vanliga skjortor så därifrån kan du kopiera en.  
 
Ett par saker som är bra att ha koll på i mönster är: Sömsmån räknas i princip aldrig in i 
mönstret. Det tillkommer när du lägger ut det på tyg. Infållningar etc kan märkas ut dock och 
anteckningar kan skrivas på mönstret. Och Mitt fram och Mitt bak 
 
5. Grundmönster kjol och byxor 10.13 
Kjol består nästan bara av 3-4 omkretsmått som placeras med rätt avstånd till midjan. 
MEN kroppen är ju inte cylindrisk utan lite plattare fram och bak samt rundare på sidorna så 
omkretsförändringarna är placerade främst i sidan. Men för att det inte ska bli för tydliga 
skarpa linjer i sidan så är en del av intaget flyttat till insnitt. Samma mått men formen är 



flyttad eller utspridd lite. Det går att lägga ihop kjol och byxor med liv för att göra tex klänning 
eller overall. Då utgår man ifrån midjan så att den är gemensam för båda delar. 
 
Byxor har oftast en söm på insidan av benet och en på utsidan och i den sys fickan in. Ifall 
du ska höja midjan på ett byxmönster för att passa i 1800- eller tidigt 1900talsmode så 
kommer linningen att hamna över midjan och beroende på hur din kroppsform ser ut, att gå 
ut igen i en timglasform upptill. Gylfen  och baksömmen kommer också att bli väldigt lång.  
 
6. Ändring av mönsterdelar 10.16 
Det här är del 2. 
Om du till exempel fått tag på ett gammalt mönster som du vill sy upp till dig själv måste du 
anpassa storleken. Gör det genom att måla upp mönstret i full skala och utgå ifrån ett tydligt 
mått som till exempel Bröstvidd eller Livlängd bak så slipper du ändra det så mycket sen. Du 
kan tex projicera bilden och måla efter linjerna eller använda ett rutsystem och förstora för 
hand. Sen går du igenom mått för mått på dig själv och jämför med mönstrets. Dra nya linjer 
och anpassa samtidigt som du försöker att undvika att ändra för mycket i de övergripande 
formerna. Eftersom alla mått sitter ihop så kommer det att ta ett tag och behöva ändras flera 
gånger. På nästa bild syns ett sätt att ändra måtten utan att rita om allt varje gång. 
När du har ett mönster som verkar stämma på dina mått så sy en Toile, ett provplagg i 
spilltyg för att se om det passar. På det kan du nåla in eller klippa för att sedan anpassa 
mönstret efter de justeringarna till allt sitter bra. Se till att Mitt fram möter varandra rätt även 
om mönstret tex har knäppkant. Du kan behöva göra 2-3 toiler också. 
Visa en toile. 
 
7. Vapenrock inspirerad av sent 1300-tal 10.20 
Här är en Falkrock för Krigshjärtakampanjen. Den är sydd efter mått för att passa utanpå 
gambeson och harnesk och har enkla avkortade ensömsärmar med ärmkulle och 
krenelering. Om vi säger att jag vill öka vidden här nere men inte över axlarna så gör vi en... 
 
8. Enkel måttförändring med rakt snitt 10.22 
Om du vill ändra några mått och göra det så enkelt som möjligt så klipp helt enkelt i 
mönsterpappret och tejpa ihop det i sin nya form innan du rättar till de linjer som kapats.  
Rör inte detaljerna utan skär rakt över och minimera antalet linjerna som bryts. Här ändras ju 
inte axelbredden utan bara midjan eller nederdelen. Efter ändringar är det bara att måla rent 
mönstret på ett nytt papper om det behövs och då kan de klippta ytterlinjerna återskapas i en 
mjukt genomsnittslinje.  
Den här typen av förändringar genom raka snitt kan göras nästan överallt så länge du går 
från ena sidan över till andra och tejpar ihop det igen. 
 
9. Kappa 40-tal 10.27 
Om vi inte nöjer oss med passformen och vill forma plagget mer efter en mer markerad byst 
så använder vi oss av...  
 
10. Insnitt på liv 10.28 
Till vänster är ett grundliv för en inte så kurvig person. Vill vi öka bystvidden utan att öka 
andra mått så måste vi göra insnitt både under och över bystlinjen. Så nu blir det en 
skålform över bysten och en midjeform under.  
Som ni minns från kartongexemplet så spelar det ingen roll var sömmen eller insnittet sitter 
för formens skull.  
Så ifall vi vill ha ett diskretare insnitt så kan vi flytta det ut mot armsömmen istället. Vi gör det 
genom att klippa rakt från ytterkanten in till spetsen på det gamla insnittet. Flytta över den 



lösa biten och tejpa ihop det gamla snittet. Rätta sen till de nya linjerna och dubbelkolla så 
att måtten stämmer.  
Det går också att klippa upp snittet helt och jämna till linjerna för att göra en prinsesskärning. 
Gör du samma med ryggstycket och bygger ihop livet med kjolmönstret och fortsätter 
linjerna ner så får du en klänning i 6 eller 8 våder beroende på om du har en mittensöm eller 
inte. För att förlänga plagg så utgår du ifrån midjan och drar mer eller mindre raka linjer ner 
till den längd du vill ha. Men öka vidden lika mycket på alla delar så att det sprids snyggt runt 
kroppen.  
 
11. Engelsk officersuniform 1812 10.33 
För plagg senare än medeltid så ser ofta ensömsärmar ganska platta ut så ifall vi vill göra en 
mer välsittande ärm för till exempel en rock eller kavaj så gör vi en... 
 
12. Ensömsärm till tvåsömsärm eller kavajärm 10.34 
En tvåsömsärm är helt enkelt en ärm med en söm till. Detta betyder att den kan vara lite mer 
formsydd och tajt och ändå sitta bekvämt. Ändringen går ut på att flytta den söm som finns 
och lägga till ännu en. Vanligtvis brukar man placera dem “fram” och “bak” fast lite inåt 
kroppen så att de syns så lite som möjligt utåt. Här utgår jag ifrån fjärdedelar och flyttar en 
aning till för att placera de nya sömmarna. Sen klipper jag helt enkelt av den en a biten och 
flyttar den till motsatta sidan. Sen vinklar jag av lite för armbågen och minskar 
handledsvidden en bra bit. Sist kan jag kontrollmäta omkretsen runt min böjda armbåge, 
ärmlängden, handledsvidden samt ärmhålsvidden. Dvs. kolla att ärmkullens ytterkant är en 
aning större än ärmhålet den ska passa i. Detta för att skapa en liten ärmkulle som ofta ser 
snyggt ut. 
 
13. Väst 1840 10.37 
Under i princip hela 1800-talet så var ryggsömmarna på rockar och västar speciellt 
Y-formad. Sidosömmarna är ihopdragna till att sitta nån decimeter ifrån varandra och sen 
sneddar de ut till ärmringningarna. Och axelsömmarna sitter längre bak och sneddar mer 
neråt. Om vi utgår ifrån ett modernt västmönster går det till så här... 
 
14. Ändring av modern väst till modell 1840 10.38 
Vi börjar med att lägga fram- och bakstycket så nära varandra det går så att ärmhålet 
stämmer och sen flyttar vi sidsömmarna bakåt och klipper upp.  
Markera var de nya axelsömmarna ska vara, klipp av och tejpa fast på den gamla 
axelsömmen.  
Dra en ny linje för nederfåll och halsringning och lägg eventuellt till för dubbelknäppning från 
mitt fram.. Flytta fickan så den får plats bredvid knäppkanten.  
 
15. Ändring på plagg 10.40 
Del 3.  
Till att börja med - tänk efter före. Ju mer du ska plocka sönder ett plagg för att ändra det ju 
mer vill du dokumentera. Fota och markera sömmar! Du kan med fördel tråckla i olika färger 
eller använda krita eller rullkrita. Här är ett exempel på en jackett jag köpte på second hand 
och smalnade av framtill.  
Det svåraste att ändra är allt runt axlarna och ärmsömmarna samt krage med slag, alltså 
kavajslag. 
Det som är enlare är att justera midjevidd om det finns sömsmån att lägga ut, ärmlängd, 
ärmvidd, plagglängd/fållform(frack/jackett/bonjour).  
Tänk på att fodret ska vara längre än yttertyget.  
Innan bildbyte: Gör kragkonstruktionen på docka. 



 
16. Ändring av krage direkt på plagg med papper 10.42 
Ifall du ska göra till exempel en krage till ett plagg så kan du modellera den direkt på en 
person eller docka. Gör en grovuträkning av kragen och tejpa fast den på axeln. Markera för 
rätt längd och höjd samt kolla ifall lutningen och vinkeln är bra. Om inte - klipp några snitt 
nästan hela vägen igenom och tejpa fast dem i en bättre vinkel. Det här är samma sak som 
vi gjorde på grundlivet. När du tejpat kan du renklippa en ny kant och prova igen. Tänk på att 
ha koll på mitt bak bara så den inte vrider sig eller står snett. 
Så här kan du göra med i princip alla mönsterdelar. Klipp och solfjädra dem efter behov. 
Men var medveten om i vilka vinklar den krymper och breddas ifall det behöver pareras med 
tex ett insnitt eller utlägg på en annan plats. Du kan också göra det parallellt på tex en ärm 
som ska puffas/veckas genom att flytta isär bitarna med korta mellanrum. 
 
17. Detaljändringar 10.43 
För att göra enkla men effektiva ändringar kan det ibland räcka med att lägga till tillfälliga 
detaljer. Som här ett par fickor för att göra en yttercotehardie i 1300talsstil till en sen 
1700talsrock.  
 
18. Modern ytterrock till  Ryttarrock i Empire-stil 10.44 
Nu har jag visat flera olika metoder. Kombinerar vi dem kan vi tex göra om en rock genom 
att skära av skörtet, sy in ryggsömmarna jag visade, eventuellt sy insnitt i midjan, Byta 
knapparna och ta bort knäppkanterna på manschetterna.  
 
19. Tack! 10.45 
Nu hoppas jag ni vågar testa mer själva!  
Anteckningarna, slidesen och filmen kommer att läggas upp på prologs hemsida senare. 
 
 


