Det här dokumentet beskriver övergripande hur du gör en roterad ärm till en knektdräkt
utan att få en massa onödiga sömmar. Beskrivningen tar egentligen bara omhand
övertyget. Jag syr mina ärmar i tre lager. Ett bindlager i linne eller annat tunt slitstarkt
material. Detta lager har formen av en ärm till en rock eller tröja, den smiter åt ganska bra
runt handled och i överkant och avsmalnar jämnt från över- till nederkant. Lager nummer
två är pludertyget som har en mycket större bredd och längd än bindlagret. Detta
pluderlager sys på bindlagret i puffar. Det yttersta lagret är sedan ett ylletyg som slitsas
och sys fast på samma ställen som pludertyget för att bilda vackra puffiga slitsar. Detta
yttersta lager har samma omkrets som bindlagret där de sys fast, men är mycket längre på
grund av puffarna.
Observera att bilderna inte är skalenliga och att de är skapade i Word vilket har sina klara
nackdelar när det gäller vilka former som går att skapa utan alltför mycket arbete.
1. Gör en toile (mall) över din ärm. Tänk på att den skall vara längre än en vanlig
rockärm eftersom den ska slitsas och puffas. Omkretsen vid ärmhålan och
handleden skall vara som för en vanlig rock/tröja. Jag brukar göra en kulle upp
över axeln som bildar vågformen på bilden nedan.

2. Dela toilen på snedden från hörn till hörn (det röda prickade strecket). Flytta
därefter delarna så att du syr ihop dem där sömmen brukar vara mitt under ärmen.
Dvs. flytta högersidan så att den ligger mot vänstersidan och sy ihop.

3. Visar bara hur den nya toilen ser ut efter ihopsömnad. Ta denna och gör nu en
riktig överärm i det fina tyg du ska ha på dräkten.

4. Din ärmbit ser nu ut som nedan. Ny är det dags att slitsa den. I detta exempel gör
vi sju remsor som bildar slitsar på den färdiga ärmen. Sätt ut sex stycken
mätpunkter med jämna mellanrum i över- och nederkant

5. Slitsa mellan dina uppritade mätpunkter. Det kan vara lämpligt att inte skära ända
ut i kanten för att enklare kunna sy i över och nederkant. Sy på pludertyget på ditt
bindtyg och sy ihop ärmsömmen under ärmen. Ta sedan ditt rpterade övertyg och
sy på i över- och nederkant.

Voila- rotation meastro!

