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Tämän kuvallisen ohjeen avulla voit joko pienentää tai suurentaa topin
yläosan kaavaa omaa kuppikokoasi vastaavaksi.

Topin kaava on tehty B/C-kuppikoolle (EU-mitoitus). Kuppikoko kasvaa
2…3 cm välein koosta toiseen, pienissä kokonumerossa n. 2 cm ja isoimmissa
n. 3 cm. (A – B – C – D – E – F  jne).

Valitse kaavakokosi tähän toppiin rinnanalusmitan (RaM) perusteella. Vertaa
sitten rinnanympärysmittaasi mittataulukkoon ja tee tarvittavat muutokset
yläosaan.Tarkista lopullisen kaavan etuleveys (EL), vyörärön- ja lantionympärys.

Sovita muokkaamaasi kaavaa ennen topin leikkaamista!

KUPPIKOON MUOKKAAMINEN
Malli 1:  Annie viskoositoppi

A. Muutos taulukon rinnanympärykseen    –   1…2 cm

PIENENNYS

• leikkaa kaava kahteen osaan ja aseta
  kaavan osat 1…2 cm päällekkäin

• muotoile tarvittaessa myös yläosan
  alareunaa suoremmaksi

etuleveys (EL)

rinnanalus-
mitta (RaM)

1…2 cm
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Koko  34     36     38     40     42     44     46     48    50     52

RY      80    84     88     92     96    100   104   110  116    122

EL     27.1  28.2   29.6  30.7    31.8   32.9   33.9  35.4  37.2    39.0

RaM  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. Muutos taulukon rinnanympärykseen   +   2…4 cm

KUPPIKOON MUOKKAAMINEN
Malli 1:  Annie viskoositoppi

C. Muutos taulukon rinnanympärykseen   +   5…8 cm

2-3 KUPPIKOON SUURENNUS

• leikkaa kaava kahteen osaan ja aseta
  osat kaavan alareunassa  2…4 cm
  erilleen toisistaan

• piirrä yläosan alareuna pidemmän
  reunan mukaan

• tämä menetelmä ei levennä kaavaa
  etuleveyden osalta, mutta antaa rinnalle
  lisätilaa

4-5 KUPPIKOON SUURENNUS

• leikkaa kaava kahteen osaan ja aseta
  osat kaavan alareunassa 5…7 cm
  erilleen toisistaan

• piirrä rintakorkeutta 1…3 cm
  pidemmäksi

• tämä menetelmä antaa lisätilaa myös
  etuleveydelle, joka on tarpeen silloin,
  kun kuppikoko kasvaa reilusti.

  Sovita kaavaa niin saat juuri
  itsellesi oikean kokoisen!
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