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Mönster till knektskjorta
Av: Göran Hasslar efter ett par sydda skjortor baserade på träsnitt, diverse böcker och empiriska försök.

Detta behöver du för att göra en knektskjorta: 
- Sax eller rullkniv och skärmatta
- Måttband, linjal eller måttstock med SI enheter uttryckt i cm.
- Penna eller krita (helst i en färg som kontrasterar tygets färg)
- Råsiden (ca 3,6 m om 90 bredd eller ca 2 meter 150 bredd).
- Tråd i matchande färg till tyget.

Följande steg kan följas för att tillverka en knektskjorta:
1. Se till att tyget är tillämpligt förbehandlat (tvättat och struket). Tyget bör tvättas en gång 

på det sätt man avser tvätta det i framtiden (handtvättas i 30º eller maskintvättas i 40º)
2. Skjortan består av 4 delar; ett framstycke, ett bakstycke och två ärmar. Samtliga delar är 

fyrkantiga (ingen finess här inte). En ärm har 90 eller 75 i bredd beroende av val av 
tygbredd. 90 ger en mera voluminös och vulgär skjorta, men det kan bli för mycket av det 
goda. Fram- och bakstycke är likaså 75 eller 90 i bredd.

Längden på ärm skall vara från hals ända ut till armled plus sömsmån och kanal för 
snörning i handled och runt hals. Ytterligare en 15 cm bör läggas till för pösighet. 
Längden bör då bli runt 105-110 cm. 

Längden på kropp ska vara från hals ner till pung/lår, plus sömsmån och kanal för 
snörning runt hals. Längden bör då bli runt 70-75 cm.

Delen av ett stycke som är vid halsen kallas ’A’. Delen av ett tygstycke vid handled eller mot 
ben kallas ’B’. Sidorna av en ärmdel samt fram- och bak-stycke kalls ’C’. 

Lägg ut styckena på golvet med sidorna ’C’ vid varandra i ordning. Högerärm, framstycke, 
vänster ärm och bakstycke. 
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Sy ihop delarna längs sidorna C. Sy ihop ca 25 från halsen och nedåt (se streck på bild ovan). 
Sy även bakstycket mot höger ärm på samma sätt. Sy sedan ihop fram och bakstycke längs 
sidorna C på både höger och vänster sida. Sy även ihop ärmarna med sina egna sidor så att de 
bildar rör. 

Fålla nederdelen på fram och bakstycke. 

Sy kanaler för snöre vid handlederna och i halsen. Halsen blir mellan 3 och 3,5 meter i vidd 
som man drar ihop med ett snöre. Trä i snörena vid handled och i halsöppning.. 

3. Ut och marschera med dig! En knekt sitter inte hemma på kammaren och speglar sig 
narcissistiskt, utan visar stolt upp sig i sina fina skor.

Om detta mönster inte förstås eller innehåller felaktigheter är du varmt välkommen att 
kontakta författaren och framföra kritiken.

Mycket nöje och lycka till!


