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Mönster till Knektstrumpor
Av: Göran Hasslar efter år av försök. Baserade på träsnitt, diverse böcker och empiriska försök.

Detta behöver du för att göra en mall till ett par lårhöga knektstrumpor: 
- 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)
- Tygstycke (billigt bomullstyg) att forma till en mall

Följande steg kan följas för att tillverka en mall.
1. Se till att tyget varpå mönstret ska appliceras är tillämpligt förbehandlat (struket) och 

klart för användning. Se till att sax/rullkniv är skarp och att pennan/kritan är vässad.
2. Upprätta origo i ett av hörnen på tygstycket med två axlar vinkelseparerade med 90 

grader.
3. Mät ut (i cm) följande två listor med punkter på tygstycket, utgå från origo.

→ ↑
A. 0 0
B. 0 27
C. 7 39
D. 3,551
E. 13,551
F. 19,946
G. 21 63
H. 32 51
I. 27 46
J. 42 51
K. 38,539
L. 44 27
M. 44 0

N. 68 40
O. 64 46
P. 55 50
Q. 64,554
R. 67,569
S. 7554,5
T. 84 49
U. 73,546,5

4. Detta mönster kanske inte passar dig och behöver därför förändras. Mät era fötters längd 
och bredd och ändra därefter sula och övertyg. Försök även att mäta låret och vaden och 
gör kompensationer för dessa mått.

5. Dra sedan streck mellan punkterna för att i möjligaste mån likna figuren ovan.
6. Klipp eller skär ut och sy ihop med långa stygn för att pröva din mall. 
7. Gör om stegen ovan och förändra värdena i tabellen tills de passar dig.

Den ansamling tyg som finns uppe på låret kan med fördel slitsas och vikas ner över knät. 
Med ett par rosetter eller annat sött kan de hållas uppe även under mycket långa promenader.

Mycket nöje och lycka till.
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