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Beachten Sie bitte:
Die Schnittmusterteile enthalten deutsche
Übersetzungen.

Måltagning og valg af størrelse
1. Højde: Barnets legemshøjde.
2.

2.

3.

3.

2. Overvidde: Største vandrette mål over brystet.
3. Hoftevidde: Største vandrette mål over hoften.

1.

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

24
92

1. Overvidde
2. Hoftevidde

50
53

52
55

53
56

54
57

56
58

Stof forbrug - 140 cm bredt:
A+B kjole
55
C kjole m. langt ærme
70
D+E over-all
70
F+G posebukse
70

60
75
75
75

65
80
80
75

70
90
85
75

75
95
90
75

Øvrige materialer
A+B+C 25 cm fast stof (f.eks. en mønstret bomuldskvalitet,
som kontrast) til halsbelægningen + stjerneapplikation
(model C) TIP! det faste stof kan også bruges til lommer
(model A), 20 cm strygeindlæg til afstivning af halsbelægningen, 1 knap til slidslukning.
B+C 50 cm elastik 1 cm bred til poseærmer.
C+D Stjerneapplikation 25 cm vlisofix til applikering.
D+E 2 knapper til lukning ved skuldrene, 30 cm fast stof
(f.eks. en mønstret bomuldskvalitet, som kontrast) til åbningens belægning + stjerneapplikation (model C) TIP! det faste
stof kan også bruges til lommer (model E), 30 cm strygeindlæg til afstivning af åbningens belægning, 55 cm elastik 1
cm bred til posebukseben.
F+G 175 cm elastik 1 cm bred til taljen +posebukseben.

Materialeforslag
Alle modeller er beregnet til strikstof eller
faststof, f.eks. stretchvelour, isoli, jersey eller
en bomulds-, babyfløjlskvalitet.
Modellernes belægninger forarbejdes med
fast stof f.eks. en bomuldskvalitet.

Model
A+B+C Kjole i A-facon med raglanærmer og slids lukning
med knap. Hals + slids forarbejdes med belægning i fast
stof. A Med korte ærmer og lommer. B med korte
poseærmer. C med lange poseærmer og stjerneapplikation.
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D+E Over-all med knaplukning ved skuldrene
og åbningen forarbejdes med belægning i fast
stof. Løbegang med elastik forneden ved
buksebenene.
D med stjernapplikation E med lommer
F+G posebuks linning med 2 rækker elastik
og løbegang med elastik forneden ved
buksebenene. G med lommer
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Alle mål er i centimeter (cm).

