Tips till hur du ökar vidden vid
byst och överarm
för vändbar Raglanjacka
Jackans grundmönster finns att köpa på seconddesign.se
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Andra tips finns att att ladda ner på
seconddesign.se
- Att sy en huva på raglanjackan
- Olika knäppningar
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Tips om du behöver öka vidden i de övre partiet på jackan.

I ryggpartiet: öka längs med ryggens mittlinje.
Lägg mönsterdelen någon eller några centimeter
från vikt tygkant. Tänk på att en centimeter från
kanten ökar jackan med två centimeter över
ryggen.

© IDUN second Design, Maria Schmidt Larsson.

Frampartiet: öka längs framkanten, med någon
eller några centimeter.Tänk på att en centimeter
från kanten ökar jackan med två centimeter
framtill.

Kontrollera halsrigningen: Dessa ökningar kan
gör att halsringningen blir för vid. Sy ihop jackan
och prova. Om så är fallet får du göra ett
sprängveck från halskanten ner till bystens topp
Nyp in vid halskanten tills den blir lagom stor,
markera bystens högsta punkt och sy
sprängvecket. Gör lika på båda sidor och på
fodertyget.
Detta blir ofta en väldig snygg form för er som
har en större byst.
För den som är rund över ryggens övre del kan
motsvarande sprängveck göras baktill, eller gör
en söm mitt bak som kan formas rätt i övre
partiet.

Ett sätt att öka vidden runt bysten utan att
förändra halsvidden är att flytta ut punkten
där framstycke, bakstycke och ärm möts.
Från blå punkt till grön punkt. Det ger även
lite mer vid i överärmen.
Gör exakt lika på alla tre mönsterdelarna,
framstycke, bakstycke och ärm.
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Tänk på att om du flyttar punkten 1 cm så
ökar det jackans vid med 4 cm och ärmens
vidd med 2 cm.

Från den nya punkten drar du linjen till nederkanten enligt bilderna.

