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Kedeldragt

Måltagning
1.

1. Overvidde: Største vandrette mål over brystet.

4.

2. Taljevidde: Taljens mål.

2.

3. Hoftevidde: Største vandrette mål over hoften ca. 21 cm nede fra taljen.

3.

4. Ryghøjde: Afstand fra øverste nakkehvirvel til talje.
Målene tages som "tætte" mål udenpå underbeklædning. I mønstret er der
indlagt bevægelsesvidde.

Måleskema, færdigmål og stofforbrug
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Stof forbrug - 140 cm bredt
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* Stofberegningen er baseret på at alle mønsterdele vender i samme retning.
Alle mål er i centimeter og kropsmål er baseret på en gennemsnitshøjde på 168 cm.

Øvrige materialer
- Lynlås 55 cm lang (lynlåsen skal kunne afkortes) til lukning af
dragten midt for.
- 30 cm Strygeindlæg (Vlieseline H180) til afstivning af kraven,
lommeklapper.
- 220 cm bånd/snøre til snøre ved løbegangene forneden på
ærmerne og anklerne (eller lav selv bånd af dragtens stof).
- 4 knapper til henholdvis brystlommer og lårlommer.

Materialeforslag
Modellen er beregnet til faststof.

Silhouet
Kedeldragt med krave og lynlåslukning. Dragten er skåret
igennem ved taljelinien. Dragten taljeres med bælte (bælte
syes af dragtens stof) og bæltet holdes på plads med fire
bæltestropper. Brystindsnit på forstykket og med bærestykke
på både for- og bagstykket. Lommer: Brystlommer med klap
og lårlommer med klap. Lange ærmer som afsluttes forneden
med løbegang med snøre.
Model A - Påsyet lommer med skrålomme indgang på
forstykkerne. Afsluttes forneden ved buksebenene med
løbegang med snøre.
Model B - Forneden ved buksebenene opslag som holdes på
plads med snøre ved den udvendige sidesøm (hejse-effekt).
ONION ApS
Bøssebjerg 3
4500 Nykøbing Sj
Denmark
Find inspiration på ONION's homepage: www.onion.dk

Efter du har taget dine mål,
sammenligner du dem med
ONION's måleskema og kan nu
fastlægge, hvilken størrelse du
skal bruge.
Ved valg af størrelse er
følgende vigtigt:
- Kjoler, bluser, frakker og jakker
vælges efter overvidden.
- Bukser og nederdele vælges
efter hoftevidden.

Færdige mål
Udvendig benlængde
A+B: 103 cm -107cm
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Størrelse
Kropsmål:
1. Overvidde
2. Taljevidde
3. Hoftevidde
4. Ryghøjde

Den rette størrelse

