
 

KURS I MØNSTERKONSTRUKSJON  

KUBEN YRKESARENA, KABELGATA 10-12, ØKERN 

 

Mandag 4. tirsdag 5. og onsdag 6. november 2013 
Kurset er beregnet for 1. års lærlinger, men er også åpent for andre som vil lære 

tilpassing av mønster og konstruksjon av ermer, kraver og andre detaljer. 

 

MANDAG 4. NOVEMBER 

kl  9.00 – kl 11.30  Tilpassing og innretting av grunnform til dame 

    Gjennomgang av målskjemaer og ledighetsvidder 

    Hvordan vi endrer lengder og vidder på grunnformen. 

    Tilpassing av ermer 

kl 11.30 - kl 12.00  Lunsj 

kl 12.00 – kl 15.00  Flytting av snitt 

    Hvordan vi kan endre fasonger ved å flytte eller legge snitt inn i 

    folder, rynker eller sømmer 

    Oppgave hvor vi lager mønster til en overdel og bruker det 

    vi har gjennomgått 

 

TIRSDAG 5. NOVEMBER 

kl 9.00 - kl 11.30  Karvekonstruksjoner. 

    Skjorteblusekrave med stand,   

flate kraver og sjalskrave. 

kl 11.30 – kl 12.00  Lunsj 

kl 12.00 – kl 15.00  Ermkonstruksjoner 

    Spiling av ermtopper og ermer med vidde nederst. 

    Mansjetter og volanger. 

     

ONSDAG 6. NOVEMBER 

kl 9.00 – kl  11.30  Slag og krave (konstruksjon og evt. søm) 

kl 11.30 – kl 12.00  Lunsj 

kl 12.00 – kl 15.00 Konstruksjon av jakke med detaljer.  

Her får vi repetert mye av det vi har gjennomgått. 

 

Husk å ta med: Blyant, tynne tusjer, vinkellinjal, målbånd, papirsaks, lim og ¼ mål hvis dere 

har. Jeg vil gjerne ha tilbakemelding seinest mandag 28. oktober på e-post 

jorunn@saeter.net hvor du bekrefter at du har mottatt kursinvitasjonen og gir beskjed om du 

skal delta. Det kan være lurt å ta med matpakke, men det er også bra kantine på Kuben. 

Adresse:  Kabelgata 1+-12, Økern, T-bane eller buss fra Oslo sentrum. 

 

KURSAVGIFT: Gratis for lærlinger i kontoret.   Kr 2500 for andre interesserte. 

 Gleder meg til mønsterkonstruksjonskurs som jeg håper blir nyttig for dere alle. 

 

VELKOMMEN TIL KURS 

 Jorunn Sæter (kursansvarlig)  Mobil: 917 69 189 

mailto:jorunn@saeter.net

