Denne teori på et basis kjoleærme, kan du bruge i sammenhæng med din kjolegrundform. Hvis du ønsker et simpelt ærme, kan du
bruge det, som det er her og ellers, kan du bruge den til videre snitudvikling (du kan finde vores teorier på snitudvikling på vores
hjemmeside under menuen Pattern Cutting).
- Bemærk at hvis du vil bruge det til snitudvikling, kan det være en fordel at bruge det uden indsnit, som det også er vist i vores
teorier.
Vores teorier er sammensat således, at hvad enten du er ny i faget, eller har erfaring inden for tilskæring, vil du kunne bruge dem. Alle
vores teorier på basisærmer er delt op i 2 dele. En illustration af den færdige teori med målskema samt en mere dybdegående
gennemgang af selve teorien trin for trin. Til alle illustrationer hører der en supplerende tekstvejledning, som du kan læse efter behov.
Målet for os er, at du kan læne dig op ad forklaringen på teorien de første par gange, du slår basisærmet op, men at du ret hurtigt vil
opleve, at du helt kan undvære forklaringen og kun behøver at benytte dig af illustrationen.
Dette kompendium indeholder:
• Vejledning til tilpasning af kjolegrundform, ærmegabsbredde og kuppelhøjde
• Teori på basis kjoleærmet
• Trin-for-trin vejledning til teori
• Mønsteroversigt
Hvis du er nybegynder, kan du med fordel øve dig i at slå basisærmet op i 1/4 størrelse. Du kan finde en printversion af en
1/4-størrelse lineal på vores hjemmeside på cutupstudio.com/how-to-print.
Hvis du vil slå basisærmet op i en standard størrelse, kan du finde alle værdierne for de punkter, der bliver brugt i teorien, på vores
hjemmeside under menuen Measurements Guide > Målskema.
Hvis du derimod vil i gang med at slå basisærmet op efter individuelle mål, skal du starte med at tage de mål, som du skal bruge til
teorien. De mål, som du skal anvende i denne teori, er angivet nederst her på siden sammen med en illustration af de mest centrale
mål. Vejledning til måltagning findes på vores hjemmeside under menuen Measurements Guide > Måltagnings Guide.
Vi gennemgår dette basisærme på de følgende sider.
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1

Tilpas kjolegrundform til ærme
Som udgangspunkt er kjolegrundformen
uden ærmer, så det er vigtigt, at der gøres
plads til ærmet i grundformen. Dette gøres
ved at sænke ærmegabet og lægge vidde
ind ved sidesømmen, som det er vist på
figur 1.
Start med at måle 2 cm ned ad hjælpelinjen ved sidesømmen. Herefter måles 1 cm
vinkelret ud på begge sider af det nye
punkt. Tegn nye ærmegabsbuer og
sidesømme. Få linjerne til at ligne dem,
der er på figur 1.
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Ærmegabsbredde
Når kjolegrundformen er tilpasset til
ærmet, måles ærmegabsbredden
(ÆGB, som i næste afsnit, skal bruges
til at konstruere ærmet).
Læg de to nye mønsterdele op til
hinanden, som det er vist på figur 2.
Man kan med fordel nøjes med at
kopierer ærmegabet over, i fuld
størrelse, på et nyt stykke mønsterpapir.
Tegn en vandret og to lodrette linjer, der
tangerer det nederste og de bredeste
steder på ærmegabet. Værdien, der
hvor linjerne skærer hinanden, er
ærmegabsbredden (ÆGB).

Tegn en hjælpelinje mellem de to
skuldersømme, og tegn en linje ved
midten af denne, som ligger vinkelret på
den vandrette linje ved ÆGB. Værdien
af denne linje er kuppelhøjden (KH).
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*Alle værdier er angivet i cm.
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Hold = ca. 3 cm
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Kontrolmål:
Overarmslinje = OA+2 til 3 cm
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Note: ved de justerbare mål (KH–2 til 3 og ÆGB+9 til 10), er der mulighed for at få indflydelse på højden på kuplen og bredden på
ærmet. Det kan være en fordel, hvis man allerede nu har en ide til hvordan, ærmet skal være (højt/smalt eller lavt/bredt), da det er
disse mål, der bestemmer den ’boks’, som danner rammen for ærmet. Hvis holdet på ærmet er større/mindre end kontrolmålet, er det
også her, der justeres.
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*Alle værdier er angivet i cm.

Vejledning del 1
I denne teori tegnes først en lodret linje i
en passende længde samt en vandret
linje nederst i venstre side på papiret.
- Bemærk at der skal være lidt luft på
venstre side af linjen, så der er god plads
til at tegne ærmet.
Albuelinje, overarmslinje og toppen på
ærmet skal placeres på den lodrette linje.
Dette gøres ved at indsætte værdierne for
INDV.ÆL, 1/2 INDV.ÆL+2 og KH–2 til 3
og herefter tegne vandrette linjer ud fra
hvert punkt.
- Bemærk at linjerne går ud over den
lodrette linje på venstre side.

1/2

OVERARMSLINJE
ÆGB+9 til 10

INDV.ÆL

Punktet ÆGB+9 til 10 afsættes på
overarmslinjen og herefter tegnes en
lodret linje gennem dette punkt, så den
skærer alle de vandrette linjer. Den ’boks’
som ærmet skal tegnes i og omkring, er
nu defineret. Del boksen lodret i to lige
store dele for at finde punktet M
(midterpunkt/linje).

M

KH-2 til 3

1/2

ALBUELINJE

INDV.ÆL
KH

42

1/2 INDV.ÆL+2

str. 38

ÆGB

Note: ved de justerbare mål (KH–2 til 3 og ÆGB+9 til 10), er der mulighed for at få indflydelse på højden på kuplen og bredden på
ærmet. Det kan være en fordel, hvis man allerede nu har en ide til hvordan, ærmet skal være (højt/smalt eller lavt/bredt), da det er
disse mål, der bestemmer den ’boks’, som danner rammen for ærmet. Hvis holdet på ærmet er større/mindre end kontrolmålet, er det
også her, der justeres.
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*Alle værdier er angivet i cm.

Vejledning del 2

M

1/2

1/2

Punkterne 1/2 HÅLV+4 (x2) afsættets på
ærmets nederste kant.
- Bemærk at disse punkter måles ud fra
midterlinjen.
Forbind yderpunkterne på overarmslinjen
med de to nye punkter, som er afsat på
ærmets nederste kant.

KH-2 til 3

Punkterne 1/2 ÆGB+1 afsættes på
overarmslinjen på begge sider af boksen.

1/2 ÆGB+1

OVERARMSLINJE
ÆGB+9 til 10

1/2 ÆGB+1

På albuelinjen måles 4 cm ud fra midterlinjen og fra dette punkt tegnes en lodret
hjælpelinje ned til ærmets nederste kant.
Dette er hjælpelinjen til indsnittet, som
vises på næste side.

INDV.ÆL

Tegn ærmesømmene.
- Bemærk at linjerne er en smule buede.
Få buerne til at ligne dem, der er på
figuren.

4

ALBUELINJE
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1/2 HÅLV+4
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*Alle værdier er angivet i cm.

Vejledning del 3

1/2

KH-2 to 3

Tegn indsnittet til ærmet. Start med at
måle 2 cm ud på hver side af indsnittets
hjælpelinjepå ærmets nederste kant. Fra
de nye punkter tegnes vinkelrette linjer 3
cm op, og herfra tegnes hjælpelinjer op til
punktet 4 på albuelinjen. Tegn indsnittet
let buet.

1/2 ÆGB+1

OVERARMSLINJE

ÆGB+9 to 10 1/2 ÆGB+1

INDV.ÆL

På ærmets nederste kant forlænges
indsnittet med 1 cm og ærmesømmene
forlænges med 0,5cm. Nederst på højre
side af midterlinjen deles i to lige store
dele og ærmets nye nederste kant kan nu
tegnes. Få forløbet på linjerne til at ligne
dem, der er på figuren.
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Vejledning del 4

M 1,5

1/
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1/2
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1/2 ÆGB+1

45
OVERARMSLINJE

45

1/2 ÆGB+1

INDV.ÆL

ÆGB+9 til 10

2,
5

3

På venstre side af boksen tegnes en
hjælpelinje på 3 cm i en vinkel på 45
grader mellem den lodrette linje og
overarmslinjen.
På højre side af boksen tegnes en
hjælpelinje på 2,5 cm i en vinkel på 45
grader mellem den lodrette linje og
overarmslinjen.

ALBUELINJE

4

Tegn ærmekuppelen og få den til at ligne
den, der er på figuren.

1/2 INDV.ÆL+2

Hjælpelinjerne kun er vejledende. Det
vigtige er, at ærmekuppelen har et pænt
forløb, ikke at den rammer alle punkterne
helt nøjagtigt.

Kontrolmål:
Overarmslinje = OA + 2 til 3 cm
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2
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1/2

1/2

0,5

Kontroller overarmslinjen ved at måle
linjen på papiret og sammenligne målet
med kontrolmålet.

Afslutningsvis findes ærmets hold og
toppunkt, som gennemgås i næste afsnit.

2

2
1/

KH-2 til 3
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Tegn hjælpelinjer til ærmets kuppel. På
venstre side af midterlinjen tegnes en
hjælpelinje fra det yderste punkt på
overarmslinjen til punktet M. Denne linje
deles i to lige store dele fra det punkt,
hvor den skærer den lodrette linje til
punktet M. Vinkelret herpå placeres en
hjælpelinje på 1,5 cm. Fra punktet M
afsættes et punkt 1,5 cm til højre. Den
lodrette linje på højre side af midterlinjen
deles i to lige store dele. Fra dette punkt
måles 1 cm nedad og der tegnes en
hjælpelinje mellem de to nye punkter.
Denne linje deles i to lige store dele og
vinkelret herpå placeres en hjælpelinje på
2 cm.

1/2 HÅLV+4

str. 38
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1
Vejledning
BAGSTYKKE

Disse mål indsættes fra ærmesømmen
og frem langs ærmekuplen på forreste del
og bagerste del af ærmet, som det er vist
på figur 2. Værdien der ligger mellem de
to punkter er holdet på ærmet. Denne
værdi deles nu i to lige store dele og det
nye punkt, er toppunktet.
Toppunktet er vejledende og kan flyttes,
hvis der er behov for dette.

Ærmegab fo r

FORSTYKKE

Ærmegab bag

For at finde ærmets hold og toppunkt
måles forreste og bagerste del af
ærmegabet på grundformen. Målene
tages fra sidesømmene langs ærmegabet
til skuldersømmene, som det er vist på
figur 1.

Kontrolmål:
Hold = ca. 3 cm
Afslutningsvis kontrolleres ærmets buer i
forhold til ærmegabets buer på grundformen. Læg ærmet til sidesømmen, som
det er vist på figur 3 og tilpas ærmets
buer til ærmegabets buer.
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