
Tips och råd för att välja rätt klädstorlek till modedockan   

@merete_syr 

 

Detta är dagens vanligaste Barbie. Hon kallas även Original Barbie. 

Grundstorleken i @merete_syr mönstersamlingar för modedockor passar till 

henne.  

 

 

 

 

Barbie 

(=Original Barbie) 

VANLIGAST 

Grundstorleken i 

@merete_syr 

mönstersamlingar 

Dockorna kan ha olika många 

leder, och finns med olika 

hår- och hudfärg, detta 

påverkar inte klädstorleken. 



Dagens Barbie finns i flera olika storlekar. De fyra som visas här kan man sy 

kläder till med @merete_syr mönstersamlingar. 

Tall är längre, Petite är kortare och Curvy är bredare, främst från midjan och 

ner. *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Överkurs:  I Barbies Fashionista-serie finns ytterligare varianter på dessa 

kroppsformer. För de jag provat på (inte alla) funkar storlekarna i mönstret. 

Barbie 

(=Original Barbie) 

VANLIGAST 

Grundstorleken i 

@merete_syr 

mönstersamlingar 

Curvy Barbie 

Näst vanligast. 

Lika lång som 

Original Barbie, 

men kurvigare. 

Har egna linjer i 

@merete_syr 

mönstersamlingar 

Petite Barbie 

Ganska lik 

Original Barbie, 

men kortare. 

I @merete_syr 

mönstersamlingar 

finns anvisningar 

för hur man 

anpassar. 

Tall Barbie 

Ganska lik 

Original Barbie, 

men längre. 

I @merete_syr 

mönstersamlingar 

finns anvisningar 

för hur man 

anpassar. 

 

29 cm lång 29 cm lång 27 cm lång 

31 cm lång 

Höftmått: 16 cm 



 

Äldre Barbie har mycket annorlunda kroppsform. 

@merete_syr mönstersamlingar är gjorda för dagens Barbie, men vissa plagg 

passar också till äldre Barbie. 

Här en jämförelse mellan dagens Original Barbie, och två äldre dockor. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre Barbie 

Ca 80/90-tal 

Använd ”Curvy Barbie”-storlek 

för överdelar och klänningar. 

Använd grundstorlek med 

öppning baktill för byxor och 

kjolar, komplettera med resår 

i midjan vid behov. 

För mönstersamling 41, 

använd ”Curvy Barbie”-

storlek. 

 

Äldre gravid 

Barbie-kopia 

Ca 90/00-tal 

Vissa klänningar 

och toppar i ”Curvy 

Barbie”- storlek kan 

passa. 

För mönstersamling 

41, använd ”Curvy 

Barbie”-storlek. 

Barbie 

(=Original Barbie) 

Vanligaste 

Barbie som 

köps idag. 

Grundstorleken i 

@merete_syr 

mönstersamlingar. 

Midjemått: 9.5 cm 

Höftmått: 13 cm 



 

 Bild: Petite, Original, Tall och Curvy Barbie med med 

kläder från mönstersamling nr 35. 


