
Att mäta barn 

Förutom ett måttband behöver du ett 
midjeband som under måttagningen 
knyts stadigt runt midjan på barnet. 
Midjebandet kan du sy av en remsa 
bomullstyg som du viker fyrdubbel 
(färdig bredd 1,5 cm).

Barnet som skall mätas bör stå rak-
ryggad (om hon/han redan kan), men 
i avslappnad ställning så att armarna 
hänger ledigt utmed sidorna.

Ta måtten tätt intill kroppen utanpå 
underkläderna (underbyxor och en 
tunn topp så att måttbandet inte stra-
mar. Det är bra att ta måtten framför 
en spegel så kan du kontrollera mått-
bandets placering också på ryggen.

Barnets längd: 
Ställ barnet med ryggen och hälarna 
mot en vägg så att du med hjälp av 
en rät vinkel (t.ex. en bok) kan göra 
en markering för längden beaktande 
huvudets högsta punkt. Längden mäts 
från golvet till markeringen.

1. Bröstvidden: 
Mäts vågrätt över bröstkorgen och 
skulderbladen.

2. Midjevidden:
Mäts i midjan innan midjebandet knyts 
fast.

3. Stussvidden: 
Mäts vågrätt över stussen (där rum-
pan är som bredast).

4. Rygglängden: 
Avståndet från nackkotan till midje-
bandets nedre kant.

5. Armlängden: 
Avståndet från axelspetsen till handle-
den, via armbågen, då armen böjs lätt.

6. Sidlängden: 
Mäts från midjebandets undre kant 
till golvet.

7. Axellängden: 
Avståndet från halsroten till 
axelspetsen.

Så här väljer 
du rätt storlek

Måtten i tabellerna är fasta kropps-
mått. Mönstren är konstruerade med 
den rörelsevidd modellen kräver. 

Mönsterstorlekar för barn väljs i för-
sta hand utgående från barnets längd 
och mönstrets viddmått kontrolleras 
så att de motsvarar barnets. Mät på 
ett tunt lager underkläder och jämför 
med måttabellerna. Noggrannare råd 
om måttagning hittar du på sidan intill.

Obs! Mönstren i storlek 128–170 cm 
är ritade till en barnkropp och i 
mönstren har vi inte tagit i beaktande 
de kvinnliga former som uppstår i 
puberteten. 
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FLICKOR 128–170 cm

Storlek cm 
1.Bröstvidd 
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3. Stussvidd 

4. Rygglängd 

5. Armlängd 
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7. Axellängd 
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MÅTTABELL OCH 
MÅTTAGNING
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Vad betyder 
mönsterstorleken?

I tidningen OTTOBRE design® 
används ett europeiskt måttsystem, 
där plaggets mönsterstorlek baserar 
sig på barnets kroppslängd. De övriga 
måtten som påverkar plaggets pass-
form finns i måttabellen. Storlekarna 
anges i cm med 6 cm mellan varje 
storlek, i allmänhet från och med 
storlek 50 cm.

Mönsterstorlek betyder att exem-
pelvis storlek 140 passar bäst till ett 
barn som är ca 140 cm långt och vars 
bröst-, midje-, och stussvidd motsvarar 
måttabellens mått.

I måttabellen finns också de vikti- 
gaste kontrollmåtten: ärmlängd, 
sidlängd och rygglängd. Måttabeller 

och måttagningsanvisningar finns på 
föregående sida.

Ingår det växtmån 
i mönstret?

I mönstren ingår den rörelsevidd som 
modellen och materialet krä-ver samt 
den vidd som behövs för påklädning 
och rörelse.

I mönstren ingår inte extra växtmån, 
men ibland konstruerar vi modeller 
som möjliggör en längre användnings-
tid. Plagget kan då ha uppvikbara ärm- 
och benmuddar eller så kan det finnas 
flera knappar i hängslena.

När barnet växer 6 cm på längden, 
alltså motsvarande en mönsterstorlek, 
ändras bröst-, midje- och stussvidden 
endast med 2–3 cm.Till barn med mått 

som följer måttabellerna lönar det sig 
enbart att lägga till lite extra längd i 
plagget, om ens det.

Hur väljer jag rätt 
mönsterstorlek?

Att ta noggranna mått av barnet är a 
och o! Mät först barnets kroppslängd 
och leta därefter upp motsvarande 
storlek i måttabellen.

• Om barnets längd ligger mittemellan 
två storlekar (t.ex 137 cm), väljer du 
rätt storlek genom att jämföra barnets 
bröst-, midje- och stussvidd med 
måttabellens motsvarande mått. Om 
det skiljer enbart ± 1–2 cm behöver 
inte mönstret ändras. Genom att välja 
den större storleken (140), blir plagget 
riktigt bra!

• Om barnet är lite smalare än måtta-
bellen, kan du välja en mindre storlek 
(134) och lägga till 1–2 cm i överde-
larnas ärm- och fållängd och 2–3 cm 
extra benslutslängd eller kjollängd i 
klänningar. Kontrollera alltid att ärm- 
och benlängden passar barnet!

Läs artikeln Mönsterändringar i 
OTTOBRE LAB på vår webbplats. Där 
berättar vi hur du enkelt kan korrigera 
mönstren så att de passar barnets 
mått. 

mått (cm) skillnad

1.Bröstvidd

2. Midjevidd

3. Stussvidd

4. Rygglängd

5. Armlängd

6. Sidlängd 
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Storlek:Barnets längd:

jämförelsemått 
i måttabellen 
(cm/storlek)

Läs noggrant måttanvisningarna på s. 1!
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