
Vatten, Överrock:

Vattens överrock är ett löst sittande plagg som visar att bäraren inte sysslar med mycket kroppsligt arbete. 
Den har väl tilltagen rörelsevidd och ärmar som är långa nog att täcka händerna helt. Den knäpps inte utan 
hänger öppen framtill.



Mått
A- Överkroppsvidd(omkrets nånstans över höftbenen och under armarna där du är som störst) + 20 cm 
rörelsevidd. (____cm)
B- Axeln ner till 10 cm ovanför knät. (____cm)
C- Handled till handled(sträck armarna rakt fram och mät från handledsknölen bakom axeln bak till lägsta 
nackkotan och dubbla måttet) +18cm för varje ärm. (____cm)
D- Halshålsbredd(mät hur bred halsen är i en rak sträcka framifrån) (____cm)

E- Dela A(inkl. rörelsevidd) på två för att få ut bredden på bålen. (E).  (_____cm)
Ta bort E från måttet C för att få ärmarnas gemensamma längd. (____cm)
F- Dela det måttet på två för att få en ärmlängd (F). (____cm)
G- Ta bort halva I (ärmens vidd) från plagglängden B för att få kilarnas höjd (G)
J - Lägg till 40 cm till måttet E för att få fram måttet J (___ cm)

Här tillkommer ett par fasta men ungefärliga mått:
H- Kilarnas bredd: 30 cm. Kilarna ska räcka upp till armhålan.
I- Ärmens vidd: 70 cm 
K - C.a 40 cm, går att göra bredare om man vill ha mer tyg fram



Instruktioner
Klipp ut alla delarna med 1 cm sömsmån runt om (mer längs ärmhål och ytterkanter beroende på fållvariant).
1. Sy ihop ärmen och lägg den platt. Markera axelpunkten där ärmen viks. Gör detsamma på den andra 
ärmen.
2. Vecka bakstycket så att det är lika stort som E och sy fast vecken. Vecka båda framstyckena mot E men 
lämna D i mitten på bakstycket för plats för halsen.
3. Nåla fast ärmarna så att dess axelmarkeringar hamnar mot axelsömmarna och sy. Lämna sidsömmen 
under ärmen tills vidare.
4. Lägg kilen mot sidsömmen så att spätsen möter ärmen och sy en söm uppifrån och ner mot fållen. Sy 
sedan kilens andra söm. Sedan den andra kilen på samma sätt. 
5. Fålla kanterna och ärmhålen.
6. Fäst knäppning och dekorera med band, garntoffsar & spiralmönster.


