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Historisk bakgrund
Tunikan, eller kjorteln, är det allmänna 
basplagget i Alamannien och kringlig-
gande länder. Dess ursprung går mycket 
långt tillbaka i tiden och har under de 
senaste  generationerna spritt sig söderut 
till Rom. 

Kjorteln är ett unisexplagg som kan 
bäras av vem som helst. Olika varianter 
anger bärarens sociala status eller hu-
vudsakliga dagliga sysslor. Kortare vari-
anter, ned till strax ovanför eller till knät, 
används av krigare, fält- och skogsarbe-
tare och andra som rör sig mycket under 
sitt värv. De längre varianterna som når 
 under knät eller längre bärs av folk som 
till exempel vävare,  bagare, finsmeder 
och andra som kan arbeta inomhus eller 
som inte behöver röra så mycket på sig. 

En fotsid kjortel kan också vara ett 
praktplagg som bärs till fest eller reli-
giösa högtider. Mängden tyg är då ett ut-
tryck för rikedom och status, att bäraren 
har råd med ett långt plagg som enbart 
bärs vid högtidliga tillfällen.

Tygval/Material
Ylle är det allra vanligaste tyget till kjort-
lar. Även linne och och linne-ullbland-
ningar förekommer, men linne är  dyrare 
än ylle. Underkjortlar i linne anses be-
kväma och  används ofta som svettplagg 
eller under mycket sträva ylletyger. 

Om du använder linne eller linnebland-
ningar, tvätta alltid tyget innan du börjar 
klippa då det krymper i första tvätten och 
glöm inte att zickzacka kanterna för att 
förhindra att tyget repar upp sig.

Om du känner dig osäker på måtten 
kan du först sy ett provplagg, en toile, i 
något billigt skräptyg. Då ser du vad som 
fungerar innan du sätter saxen i ett dyrt 
tyg. 

Rekommenderade 
färger
Både ofärgat och färgat tyg används. 
Ofärgat kan vara i vilken färg som helst 
som förekommer på får, det vill säga 

svart, vitt, brunt och alla nyanser där-
emellan som grått, beige. Färgade tyger 
är mycket vanliga men kostar givet vis lite 
mer. Olika naturmaterial (ylle och linne) 
tillåter färgning av en rik palett som inklu-
derar rött, blått, grönt gult och bland-
ningar av dessa. Purpur och turkos är 
dock sällsynta.

Tygåtgång
1,5–3 meter beroende på hur lång 
du vill ha din tunika.

Dekorationer
Det finns många sätt att 
dekorera kjorteln, som 
kantband, applikatio-
ner och broderier.

Tunika

En träls liv är hårt. Den 
här fick inte ens ärmar.

De flesta färger före
kommer. Rutigt är po
pulärt.

En kort tunika passar 
den som har ett rörligt 
arbete.



Gör så här
●●En tunika görs av två rektanglar som 

bildar bak och framstycke samt två 
”koner” som blir armar. 

●●Fram och bakstycket är lika stora. Bör-
ja med att mäta längden. Mät från axel 
till den punkt där du vill att tunikan ska 
sluta. Hur lång du vill ha tunikan beror på 
vilken roll du spelar i kampanjen. En aktiv 
roll har oftare kortare kläder. 

●●Bredden får du genom att mäta där du 
är som störst; bröstet, midjan eller rum-
pan. Lägg till 25 cm och dela måttet med 
två, så får du bredden på fram- respek-
tive bakstycket. Ta gärna till lite extra om 
du vill ha ett rymligare plagg, då man ur-
sprungligen inte satte kilar i tunikan utan 
hade slitsar i sidorna eller tog till extra 
bredd.

●●Ärmarna görs avsmalnande mot hand-
leden, gärna med slitsar som ger händer-
na rum att komma igenom. Mät ärmvid-
den vid axeln och handleden och kanske 
även kring överarmen och underarmen 
så du får fram hur bred ärmen behöver 
vara. Bestäm också hur lång ärmen skall 
vara. När alla mått är tagna är det dags 
att rita ut på tyget och börja klippa. 

●●Glöm inte att lägga till sömsmån på 1–2 
cm i sidorna och cirka 5 cm i nederkan-
ten och vid ärmsluten. 

●●När du har delarna utklippta börjar du 
med att nåla ihop axlarna, räta om räta, 
och att märka ut var halslinningen skall 
vara. Därefter sys axelsömmarna. 

●●Sätt sedan fast ärmarna vid axelsöm-
marna, räta mot räta och sy fast dem. 
Men sy inte kant till kant, utan sluta cirka 
1 cm innan från kanterna. 

●●Sy sedan ihop ärmarna och sidorna. Sy 
ihop varje sida i två sömmar, en sidsöm 
mellan nederkant och armhåla och en 
ärmsöm mellan armhåla och handled. 
Om man gör på detta sätt slipper man 
oftast veck under armen när man vänder 
 tunikan rätt. 

●●När alla dessa sömmar är klara är det 
dags att lägga upp armarna, halslinning-
en och tunikans nederdel. Vik gärna två 
gånger så att man inte ser eventuell zick-

zack. Vik först 1–1.5 
cm och sedan ett större 
veck cirka 3 cm. Då får 
man en bred och stadig 
kant som ändå inte blir 
för tjock.

●●Om man tycker 
att  tunikan sit-
ter lite trångt i 
armhålan kan man 
avhjälpa detta  genom att 
klippa till en liten kvadrat, 10 
gånger 10 cm, som man fäster just där 
sömmarna möts. Då blir det rymligare 
just där.

Variant: 
Tunika i 
ett stycke

●●Du kan även göra 
kjorteln i ett stycke, 
som ett T. 

●●Ta mått som i beskrivningen ovanför, 
lägg till sömsmån och sy sidsömmar och 
fålla kanterna. Om tyget inte är brett nog 
för att räcka från handled till handled kan 
du göra korta ärmar  eller skarva dem 
med tyget du klippte bort i  sidorna.
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Mät där du är som 
bredast. Lägg till 25 cm för 

rörelse vidd och dela det nya 
måttet på två. Då får du bredden 

på fram och  bakstycket.

Mät ärmvidden vid axlar na 
och handleden. Lägg till för 
rörelsevidd.

Med en kvadratisk tygbit där söm
marna möts blir plagget luftigare.

Kjorteln kan också sys i ett enda stycke utan ärmsömmar. Halsen kan se ut på olika 
sätt: fyrkantig, rund,  vringad 
 eller bara en slits.

Broderier, päls, band  eller appli
kationer kan pryda kjorteln.

Så här  ungefär  kommer dina del ar 
att se ut.

Och så här ser det ut om du gör tunikan i ett stycke. 
vik tyget dubbelt så att axellinjen hamnar vid vik
ningen och klipp i dubbelt tyg. Sy sidorna och fålla!
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Mät från axeln och så lång 
du vill ha din tunika.


