Oversize dragt
til strikstof

6015

Beachten Sie bitte:
Die Schnittmusterteile enthalten deutsche
Übersetzungen.

Måltagning
Højde: Legemshøjde målt uden fodtøj.
Overvidde: Største vandrette mål over brystet. Målet tages som "tæt" mål udenpå underbeklædning.
Efter du har taget dine mål, sammenligner du dem med ONION's måleskema og kan nu fastlægge,
hvilken størrelse du skal bruge.
TIP! Herefter er det også en god idé at måle mønstereret i den valgte størrelse igennem, inden du går
igang, så du kan se om mønsterets indlagte rørligvidde (mervidde) er passende til dit ønske for modellen.

Måleskema, færdigmål og stofforbrug
Størrelse
Kropsmål:
Højde
Overvidde

XS

S

M

L

XL

XXL

160-165 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190
80-85
85-90
90-95
95-100 100-105 105-110

Stof forbrug 140 cm bredt:
Modellen
270
280

295

305

320

330

Alle mål er i centimeter cm.

Øvrige materialer
Lynlås: XS+S= 105 cm/M+L= 110 cm/XL+XXL= 115 cm
til åbningen midt for (lynlåsen fortsætter op i hætten), 20 cm
strygeindlæg til hættebelægningen, 25 cm rib til håndledene,
70 cm elastik 2 cm bred til pose-effekt ved fodledene, tråd.

Materialeforslag
Modellen er beregnet til isoli, stretch velour, fleecé, teddy bear
eller andet strikstof.
TIP! Vær opmærksom på at, hvis modellen syes i stretch velour
har den tendens til at “vokse” i længden, da velour er en
forholdsvis tung kvalitet. Herved vil skridtdybden blive
yderligere sænket og buksebenene bliver længere.

Silhouet
Oversize heldragt med hætte, hvor lynlåsen fortsætter op i
hætten, med kængurulomme på forstykket og lomme ved
sidesømmene.
Dragten er meget lang, har sænket skridtdybde.
Buksebenene trækkes op og får herved pose-effekt. Ærmerne
afsluttes med ribkant forneden og fodleddene afsluttes med
elastik og løbegang. Hætteåbningen forarbejdes med en
belægning.
Modellen er Unisex og kan både bruges til kvinder til mænd.
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Færdige mål
All modeller: 158 cm - 190 cm

