
Udklædning                        40003

Måleskema og stofforbrug

 Alle mål er i centimeter (cm).

Alder (ca.)  3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
Højde (cm)   104 116 128 140 152 

1. Overvidde    58   60   64   68   76
2. Taljevidde    53,5   55   58   60   64 
3. Hoftevidde    61   64   69   74   82

Stof forbrug:
Dragt (150 cm bredt) 140 150 160 185 200  
Hætte (150 cm bredt)    40   45   45   45   50  
Slag (150 cm bredt)   95   95 100 105 110
*Flagermusvinger fleéce/tyl 60/60 60/60 60/60 65/140 70/150 
Tylskørt (130 cm bredt) 110 120 140 150 160
**Sommerfuglens vinger  100 110 120 135 150  

Materialeforslag og tilbehør til figurerne

Alle  figurerne er bygget over én dragt, som du finder på mønsterarket. På mønsterarket finder du også mønsterdele til hætte, slag, 
ører og haler, som skal bruges til de forskellige figurer. Nedenfor er beskrevet, hvad du skal brug til fremstilling af figurerne og 
stofforbrug fremgår af ovenstående skema. Stofforbrug til smådele som f.eks. ører og hale er incl. i stofforbrug til dragten og hætten. 

Velcrobånd/lynlås til lukning af dragten: Dragten kan lukkes med velcrobånd eller lynlås. Ved volcrolukning skal bruges 15 
cm velcrobånd og ved lynlåslukning: Str. 104  - 128:  30 cm lynlås og str. 140 -152:  35 cm lynlås.  

Eventyrverden

Fe 
Nervøs velour (f.eks. cobolt blå) til 
dragten. Tyl (f.eks. med stjerner) til 
tylskørt. 1 m elastik 1 cm bred til 
tylskørtets talje. Karton, elastikbånd og tyl 
til hatten. Blomsterpind og guldkarton til 
festav.

Prinsesse
Nervøs velour (f.eks. lyserød) til dragten. 
Tyl (f.eks. hvid) til tylskørt. 1 m elastik 1 
cm bred til tylskørtets talje. Silkebånd til 
sløjfer som påsyes tylskørtet. Lamé-stof 
(f.eks. guld) til slaget. Skråbånd 1 m  til 
slagets lukning. Guldkarton, smykkesten 
og elastikbånd til krone.   
Sommerfugl
Nervøs velour (f.eks. pink) til dragten. 
Papirstof til vingerne. 3 x 35 cm i 
forskellig farve papirstof  til dekoration af 
vingerne. 2 piberensere og en hårbøjle til 
følehorn. 

 

*Flagermusvinger: Flagermusens vinger 
frem-stilles af fleéce og tyl, hvor tyl (130 cm 
bredt) syes ovenpå fleéce (150 cm bredt). 

**Sommerfuglens vinger: Laves i papirstof som er 
75 cm bredt.

Dyreverden

Bjørn 
Plys til dragt, hætte, ører og hale. Filt 15 
cm til inderørerne

Kat
Nervøs velour (f.eks. sort) til dragt, hætte, 
ører og hale. Filt 15 cm (f.eks. pink) til 
inderørerne. Pladevat 15 cm til fyld af 
hale og ører. 
Mus
Fleéce (f.eks. lysegrå) til dragt, hætte, ører 
og hale. Filt 15 cm (f.eks. lyserød) til 
inderørerne. Pladevat 15 cm til fyld af 
hale og ører. 
Hest
Fleéce eller pelskvalitet (f.eks. brun) til 
dragt, hætte og ører. Filt 15 cm (f.eks. 
lysebrun) til inderørerne. Bast 3 pakker til 
pandelok, manke og hale.

Fantasiverden

Dinosaurus 
Fleéce (f.eks. grøn) til dragt og hætte. 
Fleéce 50 cm  (f.eks. orange) til hale med 
takker. Pladevat 50 cm  til fyld af hale.

Troldmand 
Nervøs velour (f.eks. mørklilla) til dragten.
Lamé-stof (f.eks. i guld med stjerner) til 
slag og stjerner på dragten og stjerne på 
hatten. Skråbånd 1 m til slagets lukning. 
Vlisofix 10 cm til applikering af stjerner på 
dragten. Karton og elastikbånd til hatten. 
Blomsterpind og guldkarton til 
tryllestaven.

Ridder 
Nervøs velour (f.eks. gråt) til dragt og 
hætte. Lamé-stof (f.eks. grønt) til slag. 
Skråbånd 1 m til slagets lukning. 2 farver 
filt 40cm/30cm (f.eks. rød og gul) til 
slagets våbenskjold (kors og cirkel). 
Vlie-sofix 50 cm til applikering af 
våbenskjold på slag. Guldkarton og 
smykkesten til hjelm. 6 mm sort 
mosgummi til skjold og sværd. 2 mm rød 
og gul mosgummi til skjoldets 
våbenskjold (kors og cirkel).

Flagermus 
Nervøs velour (f.eks. sort) til dragt, hætte, 
ører og hale. Filt 15 cm (f.eks. rød) til 
inderørerne. Pladevat 15 cm til fyld af 
hale og ører. Flagermusens vinger laves 
af fleéce (f.eks sort) og tyl (f.eks. med 
spindelvævsmønster). Tyl syes ovenpå 
fleécen med siksak sting, det giver en god 
effekt og stiver fleécen af.  
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