Kids wear
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Beachten Sie bitte:
Die Schnittmusterteile enthalten deutsche
Übersetzungen.

Måltagning og valg af størrelse
1. Højde: Barnets legemshøjde.

1.

2. Overvidde: Største vandrette mål over brystet.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

3. Taljevidde: Taljens mål.
4. Hoftevidde: Største vandrette mål over hoften.
Vælg den rette størrelse på basis af barnets højde.
Sammenlign barnets mål med ONION's måleskema.
Er barnet rundere eller tyndere i forhold til den valgte størrelse, anvendes
størrelsen større eller mindre, men længder bibevares (f.eks. ærme-,
bluse- og bukselængde).

Måleskema og stofforbrug
Alder/månder(ca.)
Højde (cm)

6
68

9
74

12
80

18
86

1. Overvidde
2. Taljevidde
3. Hoftevidde

50
48
53

52
50
55

53
50
56

54
51
57

80/40
55/25
45
50

80/40
60/25
50
50

85/40
60/25
50
55

Stof forbrug - 140 cm bredt:
A+B Jakke/foer til hætte 75/40
C+D Spencer/foer bære. 55/25
E Bluse
45
F+G Pludderbuks
45

Øvrige materialer
A+B 20 cm strygeindlæg (Vliseline H180) til
ombukskan-terne ved lukningen midt for, 4 knapper til
lukning. C+D 4 små knapper til lukning ved skuldrene. D
60 cm stof til kant (klippes med skrå trådretning, brug
bærestykkets foer stof, køb da ekstra stof). E 15 cm rib til
halskant, 2 knapper/tryk-knapper + 5 cm strygeindlæg til
skulderlukning, tvillinge-nål til oplægning. F+G 20 cm rib
(90 cm bred) til ribkant ved taljen og anklerne, 60 cm elastik
1 cm bred som træk-kes igennem taljens ribkant. F 15 cm
fast stof til knælapper og 15 cm vlisofix til applikering.

Model
A+B hættejakke med foret spidshætte med knaplukning og
raglanærmer med opslag. B med lommer på forstykket.
C spencer med vendesyet bærestykke og rynket skørt.
Luk-ning med 2 knapper ved skuldrene. D med kant
forneden.
E bluse med ribkant ved halsen og knaplukning ved den ene
skulder.
F+G pludderbukser med ribkant ved taljen og anklerne.
F knælapper syes på med sik sak sting (de applikeres på).
ONION ApS
Bøssebjerg 3, Lestrup
4500 Nykøbing Sj.
Denmark
Find inspiration på ONION's homepage: www.onion.dk

Materialeforslag
A+B er beregnet til strikstof eller fleéce
C+D er beregnet til faststof, en bomulds-,
fløjls- eller hørkvalitet. Spencerens
bærestykke vendesyes med foer f.eks. en
bomuldskvalitet.
E er beregnet til strikstof, f.eks en t-shirts
kvalitet, velour eller isoli.
F+G er beregnet til strik-/faststof, f.eks isoli
eller en blød bomulds-, hør-/lærredskvalitet.
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Alle mål er i centimeter (cm).

