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Med hjälp av den här illustrerade beskrivningen kan du antingen förminska
eller förstora överdelens mönster så att den motsvarar din egen kupstorlek.

Toppens mönster är konstruerat till en B/C-kupa (EU-måttabell). Kupstorleken
växer med 2…3 cm från en storlek till den följande, i de mindre storlekarna
med ca 2 cm och i de större med ca 3 cm. (A – B – C – D – E – F  osv).

Välj mönsterstorlek enligt ditt undre bystmått (UbM). Jämför sedan ditt
överviddsmått med måttabellens och gör de ändringar som behövs i överdelen.
Kontrollera den slutliga frambredden (FB) och midje- och stussvidden på
mönstret.

Prova det ändrade mönstret innan du klipper till toppen!

ÄNDRING AV KUPSTORLEK
Modell 1: Annie viskostopp

A. Ändring i måttabellens övervidd    –   1…2 cm

FÖRMINSKNING

• klipp mönstret i två delar och placera
  mönsterdelarna 1...2 cm på varandra

• forma vid behov också den nedre
  kanten rakare

FB (frambredd)

UbM (undre
bystmått )
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Storlek  34     36     38     40     42     44     46     48     50   52

ÖV         80    84     88     92     96    100   104   110  116   122

FB         27.1  28.2  29.6  30.7    31.8   32.9   33.9  35.4  37.2   39.0

UbM     70.2  74.2  76.2  78.2    82.2   86.2   87.2  93.2  99.2  105.2
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2…4 cm

1…3 cm 5…7 cm

B. Ändring i måttabellens övervidd    +    2…4 cm

C. Ändring i måttabellens övervidd    +   5…8 cm

2-3 KUPSTORLEKARS FÖR-
STORING

• klipp mönstret i två delar och placera
  dem längs nederkanten med 2…4 cm
  avstånd från varandra

• rita överdelen enligt den längre kanten

• den här metoden ökar inte frambred-
  den på mönstret, men ger bysten mer
  plats

4-5 KUPSTORLEKARS FÖR-
 STORING

• klipp mönstret i två delar och placera
  delarna 5…7 cm från varandra längs
  mönstrets nederkant

• rita bysthöjden 1…3 cm längre

• den här metoden ökar också frambred-
  den, som är nödvändigt då kupstorleken
  växer rejält

Prova mönstret så får du det att
sitta perfekt!

ÄNDRING AV KUPSTORLEK
Modell 1: Annie viskostopp
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