
Denne teori er udviklet ud fra en kjolegrundform uden tilpasning til ærme.
Inden du begynder på dette ærme, skal du flytte opretningen på forstykket ned i taljeindsnittet. Du kan senere flytte det efter behov. 
Du skal også allerede nu beslutte om, du vil fjerne/beholde skulderindsnittet på bagstykket.  Vi har i vores illustration valgt at beholde 
skulderindsnittet. 
Fra toppunktet på dit ærme, tegnes en linje, der på langs deler ærmet i to dele. Vær opmærksom på, at denne linje ligger vinkelret på 
overarmslinjen.

Vejledning 

På forstykket lægges 1 cm til skulderhøjden. Fra halsbasis og gennem dette punkt tegnes en hjælpelinje. Afsæt et punkt 18 cm ud fra 
skulderen.
Mål 5 cm ned ad sidesømmen og tegn en vinkelret hjælpelinje. Herfra afsættes endnu et punkt  4,5 cm ned ad sidesømmen og et 
punkt 3,5 cm ud ad hjælpelinjen. Forbind disse to punkter med en buet linje. 

Tegn en hjælpelinje mellem punktet 3,5 ved sidesømmen og punktet 18 på hjælpelinjen ud fra skulderlinjen.  Op ad denne linje 
afsættes nu værdien for A (se formel for udregning på ærmegab for)
Tegn forstykkets nye skulderlinje og nye ærmegab. 
- Bemærk at ærmegabet i denne teori har en lige linje, mens der er lagt en buet linje ind ved skulderen og at vinklerne, hvor 
skuldersøm og ærmegab mødes, skal være vinkelrette.

Fra skulderindsnittet på bagstykket tegnes en hjælpelinje ud fra skulderen. Afsæt et punkt 18 cm ud fra skulderen. 
Mål 5 cm ned ad sidesømmen og tegn en vinkelret hjælpelinje. Herfra afsættes endnu et punkt  4,5 cm ned ad sidesømmen og et 
punkt 3,5 cm ud ad hjælpelinjen. Forbind disse to punkter med en buet linje. Denne linje skal være ens med den på forstykket. 

Tegn en hjælpelinje mellem punktet 3,5 ved sidesømmen og punktet 18 på hjælpelinjen ud fra skulderlinjen. Op ad denne linje 
afsættes nu værdien for B (se formel for udregning på ærmegab bag)

Inden bagstykkets skulderlinje kan tegnes, måles forstykkets skulderlinje, da skulderlinjerne skal have ens længde. Når det er målt, 
tegnes bagstykkets nye skulderlinje gennem det punkt der blev afsat ved B, og videre herfra tegnes det nye ærmegab. 
- Bemærk at ærmegabet i denne teori har en lige linje, mens der er lagt en buet linje ind ved skulderen, og at vinklerne, hvor skulder-
linje og ærmegab mødes, skal være vinkelrette.

Mønsterdele kan nu kopieres. Se næste side for mønsteroversigt.

*Alle værdier er angivet i cm.
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