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De mönster vi oltast träffar på när vi ska sy folkdiäkter är mönsterkonstruktioner av plagg som .

burits av människor i början och mitten av l800talet. Dessa människor hade en annan kropps-

byggnad än vi, De var både kortare och tunnare än vi och deras kroppxtällning var inte så rak
som vår.

Då vi provar in en tcille ska vi försöka att få plagget att se ut likadant på nutidens människor
som på dåtidens.

Det fordras ganska mycket träning innan toilleinprovningen lyckas riktigt bra. Dels behöver
man träna det rent praktiska tillvägagångssättet för att få plagget att sitta snyggt. Dels behöver
man träna upp förmågan att se plaggets modestil så att man inte förändrar den Diirför bör
man alltid ha en skiss över plagget, att ständfut jämföta med ndr man provar.

ilndra aldrig en tcille från en människa till en annan utån utgå autid från grundrhönstret.
Det är annars stor risk ått stilen ändras så småningom.

H-{R FöLJER .\-åGRÅ R.{L FÖR TOILLU\PROYNI\G:
1. Använd ett ganske stadig tvg t.ex. oblekt lakansväv. Använd inte ganlla tvger t.ex. slitna

lakan ty *{dana tyger {ormar s[ för lätt e{ter kroppen.

2. Klipp till toillen rned sömsmån enda>r på de kanier där två stvcken ska sys ihop, alltså ej
runt hals. och ärmringning samt nederkanter.

3. Tråc}la ihop toillen.

4. Kom ih,fu att de plegg som ska .l;äras untier ska vara på vid inprovningen,

5. Prova toiilen. Den är säkert alldeles för liten.

6. Förstoring och förminskning ay ett mönster sl.er på samma sätt. H:ir nedan risas endast för-
storing eftersom det är vanligast.

= utökning

= iniagning

LIvPLAiG
OlI DEN INTE NÅR IHOP FRA]!{TILL....

Klipp upp den mitt under armen
och sätt i en lngom stor bit.

Sätt på to len igen och nåla
ihop den frarntill.

w*--
Effiit!!
B8tfi'&ffi8

:! ni,r: ( Å 1;fl,:ilL\i'rritlnCdl,

SBr-caåsr)ssdlxss §ee€3



8-a--t2

{-i rl i)ll} ;\lt |l]'E }'ölt K;)Rl'

I.lipp upp den miti pa axeln oeh
s itt i .)n lagom 6tor bit.

O}i DE\ ÄR N{YCKET FÖR KORT.......,

Klipp iven upp fram- och bak.
sty{rke tvärs över och längda,
ev. på två ställen om det behövs.

SEN BÖRJAR DEN RIKTIGA IIiPROVNINGEN

Eiiirja alltid från ryggen. Vissa detaljer på en ngg frir
man absolut inte ändra: lutningen på axelsömmen
samt nedan markerade detaljer:

O\i RYGGE}{ .{R FÖR TRÅ§G PÄ BREDDEN.....

R..'ggen stretar i nritten och det bildas
bubblor vrd ärmhålen.

l'.lipp upp rnitt i rr ggen o, h liigg i err

kil i niitten.

O}I I]ET STP"ETNR UTE P.E.I](ELN

Klipp upp mit I pu r'.eln oe h liigg i en

kil iom -uuralnar init lral-ren.
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lJir'Jr lir u1'f irumtill irån rrrrirrgningen
o,:lr rakt nc,l och liigg ien så stor bit att
axelband,:t kommer på naturlig plats
o,'h urringningen -rer lagom ut. Tag boft
lika stor bit under arruen.

O\I DET BLIR EN I]UBBLA FR.{N

ÄR}IIIALET TILL BYSTEN....

Nåla in det överflödiga tyget och sluta
mil t.pa bvsrens högsta punkt.

Tag av plagget och k-tipp upp fram-
stycket nerifrån och upp just till den
punkt där inprovningen slutar.

Lägg ut stvckei slätt och l:{g i en tyg-
bit i den kil som uppstår.

\L ÅR FR-{}ISTYCKET ALLDETES FÖR

sToRT i IrrDJ-,\-\....

LiVSTYCKE SO}I SLUTAR I ELLER
()\ A\FöR )UDJ.\\....

Nåla in det mitt under armen från ärm-

hålet till nederkanten. så att det blir
lagom. Framkanten kan även sneddas

något.

LI\"STYCKE SOM HAR SKÖRT
\{ED KIL ELLER SPRUND....

-\rla irr rnitt under armer frin ärm-
halet till nridjan.
'l-ag.rv plrrgget. Fort:.dtt nred provningen
lill trt:dr:ri,anten. Inprovningen blir kil-
iblnrarl. l.lipp ulip sprLrndet mitt unrl.rr
lrvstcl.
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. kan man inte prova in sä vä.1. llålt i
stället in bubblan vid bysten med
prir:kslickningen och håll e.r. in i
midjan nred ett band pä in-ridan.

LRRJNG\ING.{R

OII I{r\LSURBIIGNINGEN P,i E\ VÄST ELt Iri
ROCK ÄR FÖR S\ÄV....

Ringa ur lagom. Samrna bredd bnl-
kar.vara lagom att lägsa till ute på
axeln.

Flalsurringningen på livstvcken och urringatle tröio:
måste avpa,rsas noga eiter stilen på plagget. .:lrm-
hiilet på västar brukar i regei iämna axelkanten fri.

hR,{G,TH

Kon ihåg att ha både si<jort:r och halsidäde på när
du provar en västkrage, Om du provar ett vttcr-
plagg ska äyen yästen sitta på. Börja att sätta Då

kragen fram och nåla på den så långt från halsen ati
det känns bekvämi. Det är särskiit vilitigt att höga
uppstående kragar inte ligger för tätt och sliaver not
halsen eller kinden.

Öka på kragen baktill så mvcket sonr fattas.

ÄR}IAR

O}I :\R}IE\ ÄR FÖR Si\IAL....

Klipp upp bide in. och utärm oeh iika lika mvcket
pi biirla.
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t)11 .iHllE\ ,tH FöH I\oRT....

Sätt på ärrnen så högt att svängen

för arrnbagen sitter på rätt plats.

Om ärmen är så kort att den int{j
nar upp till armhålan, klipp upp
den trärs örer oclr förläng den.

OIl ÄRTIKULLEI''.\R FÖR LÅG......

-{rmarna på gamla plagg brukar ha för
låg ärmkulle för att passa rdr tids
människa därlör att vi har rakare
axlar än vad man irarle förr-

Se pJ stiJen pzi plagget cm axelsömmen
är netlhasad eller sitter uppe på axeln.
Läsg till så mycket på ärmkullen som
behiivs för att den ska nå upp till
axelsöntmen.

OII ÄR}tE\ N,\R FÖR IÖGT L}-'DER
ARIIHÅLÅ}i.......

Ringa ur den lagom mycket.
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O}I ÄRilIEN ÄR FÖR KORT UNDEIT
AR}IBÅCEN..-.

Klipp upp den tvärs över och förläng
den så mycket som behövs eller längda
dcn nedtill.

,CKÖRT PÅ LIYBOCKAR
Sirörten provas på sedan livet provats helt
f?irdigt.

O}I DU ÖKA,T LIVVIDDEN.......

Oka skörtet lika m,vcket med en rak
Iemsa-

ONi I\TE SKÖRTET FALLER SNYGGT......

Ändra svängen upptill.

!-

i



B\'\0H
f iirrk pa bl rans stil. Ska livgjordcn slrrta i rnidjan
clLrr iir dct t:n Iriig Iiri{lrrl r.r.-.-v. ?

[)r],r raku gl:n-"iirnrrr:n pd bnkstyr,kr:t ska behållas.
Ilyxan -.ka vara lite stor l,aktill så a ntan kan sä lta
sig utan att livgjorrlen.rlras ni:d för nrvckct Lak.

Lll xbr:nen ska r-ara ganska .sniila. lrrga »ä1lJlr:l-

knvckarbtxonl l,ängden iiver krräer ska vara så viil
lilltagen att nran kan lröja sig utan att byxLenct
glider upp.

O}I BYXORNÅ ÄR }'ÖR S}IALA......,

Klipp upp hela fram- och l.rakstvr:kena
samt livgiorden oclr iika dem lagom
mycket.

Yänster bvxlen ska svs I cm vidare än
hiiger. Ligg till det i grenen ocll upp-
till pä inre bcnsönrmcn.

.l1or
\^ärd

tr=e-ptLna-k \iv..rle
O]\'I 81'\OR\A.IiR FÖR KORTA

a) I CREI.'EN .....
l,r) I IIENEN .....

Klipp upp och längda.

Höger ben
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OII IJ] \OII\,\ IJII-,4R IN ] GREIiEN.....

.\rt,ira ,l.rt friiIlrrr EreIl.önt I nCn.

0)r LTYGJORDEI STAR UT I ÖYEttKÄ\]'E,'i....

Gör små inprovningar pä nägra ställen
nrnt livgorrien så att derr blir mera

sr'ängd.

O-\i SIDS()]jll,\R\.\ YRIDER SIG......

Klipp upp där sönmarna ska vara.

K\Äi.ÄliGDEr,i.......

Krlyt ett band lagom hårt runt benet

untler knäet. Fist bandet bak i knä-

veL:kei. Böj benet och sätt upp foten
pi en stol. Känn efter var bandet
sitter skönt under knäet. Fäst l.ranrlet

framiill.
\liil ru lSnflrien pa benJel fiir krrä-

linnirrgen. Prova in l-,envidrlen neditll
avpassat till knälinningen.

IIärk ut benets nederkant frätr Jen

hakre nrarl.eringcn tii[ Jeri friiutic
rnerl en snt'ddrd tinje nrjrrkt rundatl
iiver knJ et.
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