
Kostumeguide – Troldmand

En Troldmand har altid en kåbe på. 
I den er det nemt at gemme magiske formularer og ingredienserne 
til et ritual.

Kåbens farve eller mønster kan evt. siger noget om, hvor 
troldmanden kommer fra, eller om det er god eller ond magi han 
bruger.

Kroppen:

B1 = skulderbredde
B2 = bundens bredde (Husk at man skal kunne 
tage lange skridt i den)
S = Skuldernes yderste punkter er sænket 5 cm.
L = fra skulder til fødder
H = hul til hovedet (dybere foran end bagpå)

• Mål op.
• Klip to ”kropstykker” ud: Et forstykke og et bagstykke

Ærmer:

Æ = længden på ærmegabet
H = hullet ved håndledet
L = længden på ærmet
F = stoffet er foldet

• Mål op.
• Klip to ærmer ud.
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Kostumeguide – Troldmand

Sammensyning:

K = kropsstykke
Æ = Ærmer
H = hovedhul
Blå = skulderstykker syet sammen
Rød = Ærmerne syet på

• Sy skulderstykkerne sammen.
• Sy ærmerne på kåben som vist på 

tegningen til højre.

• Fold kåben sammen.
• Sy underarm og side ud i et (det røde på 

tegningen til venstre)
• Sy kanterne så de ikke trævler. Man kan 

enten  bare sy rundt i kanten, eller man 
kan folde den ind og sy hele vej rundt. 
Husk også at sy kanten i hovedhullet.

• Husk at tage et bælte på, så ikke du ligner 
en halvtom sæk kartofler.
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Kostumeguide – Troldmand

Inspiration til kåber:

Man kan altid finde på flere detaljer til sit kostume:

• Magiske symboler tegnet eller broderet på kåben.
• Et stykke drageknogle der bringer held.
• En bog med trylleformularer.
• Gamle papirer med ritualer.
• Punge med magiske ting
• Amuletter
• En tryllestav
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