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Kort sømkurs
Du må kunne bruke symaskin, men normalt trenger du bare sikk-sakk-søm og rettsøm. For vanlige sømmer syr du først en sikk-sakk-søm i ytterkanten av stoffene, og deretter en rettsøm på innsiden av sikk-sakk-sømmen. Hvis sømmen utsettes for stor slitasje og press (som for eksempel sømmene i skrittet på buksene) kan du sikre deg ved å sy en ekstra rettsøm på innsiden av den andre. Er stoffet elastisk eller svært glatt, er det lurt å sette i knappenåler for at stoffet ikke skal vri/strekke seg eller gli unna mens du syr. 
	Husk å sette av ca 1cm ekstra på alle mål til søm-monn. Ellers vil du fort oppdage at buksene blir for trange, eller at kjortelen blir ubehagelig over brystet.
	Kanter som ikke sys (for eksempel halslinning, nederkanten av ermet og nederkanten på buksa) kan du enten brette inn og sy en rettsøm rundt, eller du kan sy på et kantebånd eller en kanting av stoff.
	

Å lage en bukse
Til en “middelalderbukse” bør du bruke lin eller ull (avhengig av om buksa skal brukes om sommeren eller om vinteren), og det går med ca 1m med stoff. Oppmåling og sying av en bukse tar normalt mindre enn en time. Den enkleste måten å gjøre det på er å klippe til to identiske stykker som er formet slik figur 1 viser. Målene er:

a = omkretsen rundt den tykkeste delen av låret + 3-5cm (sømmonn og ledighet).
b = omkretsen rundt nederste del av leggen +3-5cm 
c = lengden fra midjen og ned til gulvet (målt på utsiden av låret)
d = lengden fra skrittet og ned til gulvet.
 
Plagget lages ved først å sy opp de to stykkene (opp til punkt d) til de blir “rørformede.” Dette er buksebena, fig 1. Deretter syr du sammen de to bitene for å lage selve buksa (husk tre sømmer her, for denne sømmen revner lett). Til slutt syr du inn endene slik som nevnt ovenfor og legger inn en tråd i bukselinningen. 
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Det er ofte et problem med denne buksetypen at den revner i skrittet. Det er derfor nødvendig å sy tre sømmer (en sikk-sakk og to rettsømmer). Litt ekstra vidde øverst på låret kan også hjelpe på. Det beste middelet er imidlertid å sy inn en kile i skrittet mellom de to stykkene. Kilen ser ut som på figur 2, og bør være ca 8-10cm på det tykkeste, 2-3cm på det smaleste og ca 20-30cm lang. Kilen syr du inn på det ene stykket først (slik at den tykkeste delen kommer akkurat der sømmen er), og deretter syr du sammen de to stykkene slik du normalt ville ha gjort det uten kile. Det tar ekstra tid å sy inn en kile, og det kan lett bli litt fiklete, men det er verdt det, for buksa sin holdbarhet øker betraktelig…

Vil du gjøre buksa mere fancy, kan du se del II for tips.

Å lage en kjortel
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En kjortel er standardplagget for middelalderklær og kan brukes av både kvinner og menn. Den bør lages i lin eller ull, og det går med ca 1,5m stoff. Å lage en kjortel krever litt mer sying enn en bukse, men burde kunne gjøres på ca 1 time. Basis for kjortelen er to avlange stykker stoff. Bredden på disse er halvparten av ditt bredeste mål, a, (sjekk tre mål; tett oppunder skuldrene, brystene og hoftene. Det bredeste av disse er ditt bredeste mål) pluss ca 5cm. Vil du ha en løstsittende kjortel kan du legge på enda noen cm her. Lengden av stykkene er lengden fra midt på skulderen og ned dit du vil ha kjortelen, b, (normalt fra midt på låret til nedenfor knærne). Se også figur 3. Disse sys sammen i kortenden (men la det være ca 15-20 cm til halsen). Deretter setter du av ca 30cm fra den sydde enden (til armåpninger) og syr en søm på 25-30cm ned på hver langside, se fig. 4. (hvis du vil kan du måle ut dette mer nøyaktig. Resultatet blir penere, men det tar lenger tid). Til slutt legger du inn kantene nede og halslinningen slik som angitt ovenfor. 
	Nå har du igjen ermene. Disse lages av et trapesformet stykke med mål som på figur 5, og sys sammen til to rør. Rørene festes på vrangen til armåpningene. Nå må du huske på å legge rette mot rette, så ikke armene blir sydd på på vrangen. Her bør du bruke slitesøm (dvs. to rettsømmer) for her blir det gjerne slitasje når du tar av og på deg kjortelen (du drar vanligvis i ermene for å få kjortelen av deg). Det kan ta litt tid før du skjønner hvordan den må sys for at ingen av sømmene skal komme på utsiden, så fest med knappenåler først! Til slutt legger du inn ytterkanten av ermene. Dermed er du ferdig med kjortelen!
	




Å lage en kappe
Kapper lages i ull. De to enkle design som nevnes her er unnagjort på et kvarter. To enkle design for kapper er halvsirkelkappen (figur 7) og firkantkappen (figur 8). Det eneste du trenger å gjøre med disse etter at du har klippet ut formen er å kaste over kanten (med sikk-sakk-søm), slik at den ikke rakner. Ulempen med de ovennevnte designene er at du trenger en kappespenne.. file_6.png
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