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Juridiskt: 
När du köper ett mönster ingår du ett avtal med Made By Runi/Runi 
Arntsen. Avtalet är personligt och du får ej på något sätt dela med dig av 
eller sälja köpta pdf-mönster. Du som har köpt mönstret får använda det i 
privat och i kommersiellt bruk. Jag tillåter alltså även försäljning av plagg 
och jag vill att du skriver att det är ett Made By Runi mönster om du utgår 
från mina mönster. Du får producera i liten skala men ej be annan person/
firma (massproduktion) producera åt dig. 

Om något känns oklart är du varmt välkommen att kontakta mig på 
madebyruni@live.se

Tack! Hälsningar Runi

Kort om mönstret:
Detta mönstret finns i storlek 34-54 och det är en väldigt enkel modell med 
många valmöjligheter. Man kan välja mellan flera olika fickor och man kan 
välja om man vill sy med krage, luva eller att bara kantbanda halsöppningen. 



Tygåtgång:
I mönstret ingår inte sömsmån och i illustrationen nedan ser ni mönsterdelarna 
på dubbelvikt tyg med en bredd på 150 cm. Glöm inte bort att tänka på sömsmån 
och krympmån på tyget om ni beställer tyg efter dessa mått. Mönstret är gjort för 
att kanta nertill så vill man fålla istället får man lägga till för det. Vill man inte ha 
svängd nertill så kan man dra en rak linje från hörnet på sidosömmen. Längden 
man ser på bilden är för ena sidan av klänningen så man behöver dubbla den 
längden eftersom det inte går att få ut fram och bakstycke på samma bredd. Till 
kragen behövs ca 45cm tyg och till luvan 55cm. Förutom detta behövs tyg tilll 
foder av halsen/luvan, mudd och eventuella fickor.

Material: 
Jag rekommenderar att du använder bomullsjersey till denna modellen. Det 
går att använda interlock och college också men mönstret är anpassat efter 
bomullsjersey så det kan behövas anpassning om man väljer annat material.  

Storleksguide:
Storlek   34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
Brystvidde  80 84 88 93 96 100 104 110 116 122 128 
Midjemål  65 69 73 77 81 85 89 95 101 107 113 
Stussvidde  88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132

Vill du ha en lite mer slimmad modell så väljer du en storlek mindre än vad dina mått säger. 


