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Sammanfattning 
Ridbyxor är ett specifikt plagg för ryttare och det ställs därför vissa krav som inte uppkommer 

på vanliga byxor. Bakgrunden till detta arbete är att företaget bad om ett mönster till en 

ridbyxa med bra passform genom hela storleksserien. Ett nytt mönster med god 

grundpassform tas därför fram. Graderingen av byxan gjordes med tanke på hur plagget ska 

användas samt hur kroppen förändrar sig i de olika storlekarna. Idag tas oftast ingen hänsyn 

till detta utan plaggen behåller samma proportioner i alla storlekar. 

 

För att uppnå ett slutresultat har konstruktionen gjorts i Lectras konfektionsanpassade cad-

program Modaris och specifikationerna har gjorts i Illustrator och PISA. En god 

grundpassform togs fram först genom ett antal avprovningar och mönsterförändringar innan 

graderingsarbetet tog vid. För att verifiera graderingen gjordes avprovningar på utvalda 

storlekar. Slutligen kommer grundstorleken att sys upp i fabrik och två ytterligare storlekar att 

sys upp i Textilhögskolans lokaler. Resultatet visar att relativt många förändringar måste 

utföras på grundkonstruktionen för att uppnå den passform som önskas. Samt att en gradering 

som ger en längre grenlängd bak skapar en bättre passform när ryttaren sitter i sadeln.  

 

Nyckelord 
Ridbyxor, byxor, mönsterkonstruktion, passform, gradering, kroppsform 

 
Abstract 
Breeches are a specific garment for equestrians and therefore it occur certain requirements 

which are not imposed in regular trousers. The background to this writing is that the company 

asked for a pair of breeches with good fit throughout the size range. A new pattern with good 

fit is therefore produced. The grading of the trousers was made in view of how the garment 

will be used and how the body changes in the various sizes. Today there is often no attention 

dedicated to this. The result is that the garment retains the same proportions in all sizes. 

 

To achieve a result has the patterns been made in Lectras software Modaris and the 

specifications are made in Illustrator and PISA. A good fit in base size is first achieved thru a 

number of fittings and pattern changes before the grading work started. To verify the grading 

fittings of selected sizes was performed. Finally will the base size be sewn at a factory and 

further two sizes will be sewn at Textilhögskolan. The result shows that relatively many 

changes must be performed on the basic pattern to achieve the desired fit. And that a grading 

that gives a longer back rise length is creating a better fit for equestrians when sitting in the 

saddle.  
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Förord 
Då ridning är min passion kändes det självklart att jag ville göra mitt examensarbete inom det 

området. Är väldigt tacksam för förtroendet jag fått av företaget och vill tacka min handledare 

där, Ann Gaspar, för alla tips och råd jag fått under min tid där. Vill även tacka min lärare 

Christina Svensson för hjälp och tips under graderingsarbetet samt klasskamraterna Amanda 

Lindén, Frida Johansson och Josephine Sjöberg för hjälp med granskning under arbetets gång. 

Terminologi 
Toile – en uppsydd prototyp 

Plaggmåttlista – en måttlista som visar vilka mått plagget ska ha efter tillverkning. 

Astm: Amerikansk standardutvecklare 

Träns: en förstärkande söm på plagget 
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Inledning 

Bakgrund 
Detta examensarbetet görs i sammarbete med ett mellanstort ridsportföretag beläget i Västra 

sverige. De har en omsättning på ca 66miljoner kronor och säljer idag kläder, skor och 

accessoarer för dam, herr och barn samt utrustning till häst i textil och läder. Företaget gör 

idag ingen egen konstruktion utan det sköter producenterna åt dem. Till fabriken skickar de 

med specifikationer i form av skisser, plaggmåttlista, lista över material och tillbehör samt hur 

detaljer, etiketter och plastpåsen ska se ut.  De har idag bra kvalitet på sina plagg men de 

försöker alltid få till en bättre passform än de har idag. Eftersom de inte gör sin egen 

konstruktion har de ibland svårt att kontrollera passformen och många provplagg skickas fram 

och tillbaka innan de uppnår en passform de godkänner. De har därför bett om att få ett 

graderat mönster på den”optimala ridbyxan” framtagna åt dem som de sedan kan använda i 

produktion för att förbättra deras passform.  

 

Ridbyxor är ett kroppsnära plagg som tillverkas i stretchiga material för bra rörelse. De har 

ingen innerbenssöm för att undvika skav och slitage samt är förstärkta med tyg, silikonprint 

eller ett läderliknande material på insidan av knät eller hela benet för att ge ökad slitstyrka 

samt bättre grepp mot sadeln. Vanliga passformsproblem på ridbyxor är att de framförallt i 

större storlekar blir för smala i benen samt att de glappar i midjan mitt bak. Det svåra med ett 

kroppsnära plagg som ridbyxan är att få en bra passform i alla storlekar och framförallt i 

större storlekar då kroppen har en tendens att ändra sig mycket i form gentemot den 

kroppstypen man utgår ifrån vid konstruktionen.  

 

Med dessa vanliga passformsproblem i bakhuvudet kommer en ny ridbyxa i storlek c34-48 att 

tas fram där fokus kommer att läggas på passformen i grundstorleken samt på graderingen för 

att ge en bra passform när kroppen ändrar sig både uppåt och neråt i storlekarna. Byxan 

kommer att vara en komplett modell med hel formad linning, fickor, gylf, sadelskärning mm. 

Detta för att kunna få en så korrekt gradering som möjligt.  

Litteraturöversikt 
Den litteratur som finns att tillgå är mestadels gjort i USA vilket bör finnas med i bakhuvudet 

då amerikaner möjligtvis inte ser likadana ut eller förändras i kroppen på samma sätt som 

personer i Sverige. Eftersom plagget i detta arbete ska konstrueras och graderas med fokus på 

passform har litteratur om gradering, byxkonstruktion och kroppsform eftersökts. De arbeten 

som rör kroppsform och kroppsförändring handlar alla om hur kroppen förändrar sig i större 

storlekar till exempel beskriver Bye, LaBat, McKinney och Kim (2008) i sitt arbete hur de har 

anpassat graderingen på en tajt klänning utifrån hur kroppen förändras när den blir större. 

Även Alexander, Pisut och Ivanescu (2012) går in på hur kroppen förändras i sin artikel som 

handlar om plus-size kvinnors kroppsmått och stussformer.  

 

Idag konstrueras de flesta plagg till en kropp med ideal- eller timglasform vilket kan skapa 

passformsproblem i grundstorleken och vid graderingen då inte alla har den kroppstypen. 

Framförallt förändras kroppens form när man går upp eller ner i vikt. Liechty, Rasband och 

Pottberg-Steineckert (2010) beskriver olika kroppstyper och hur man kan lösa olika 

konstruktionsproblem utifrån de passformsproblem som kan uppkomma i en 

framtagningsprocess. Exempel vilka passformsproblem som kan uppstå nämner tillexempel 

McKinney, Bye och LaBat (2012) i sitt arbete där de jämför olika konstruktionsgrunder som 

finns tillgängliga för allmänheten med anpassade byxgrunder.  
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Då ridbyxan ska sys i ett stretchigt vävt tyg behöver byxgrundmönstret anpassas till detta. För 

att få hjälp på traven i hur den ska anpassas min ridbyxa har jag studerat konstruktionsboken 

av Öberg och Ersman (1999), de beskriver hur man gör om en grundbyxa för stumt tyg till 

stretchigt. 

Problemformulering 
Att få till en perfekt passform på en byxa är väldigt svårt, att dessutom få till en gradering 

som sitter bra i alla storlekar är ännu svårare. Olika kvinnor ser olika ut och plaggen idag 

borde anpassas därefter. Det finns fler faktorer för en bra passform på byxor än vad man tror. 

En kritisk punkt är till exempel formen och vinkeln på grenen. Speciellt för ridbyxor är vart 

man placerar intagen av vidd längs med benen, då en ridbyxa inte har någon innerbenssöm 

kan ingen form ligga där utan den måste placeras i sidsömmen alternativt i sömmen som är 

placerad på mitten av bakbyxan.  

 

Utifrån företagets önskemål, funnen litteratur och egen mångårig kunskap inom ridsporten 

kommer en ny ridbyxa som har en bra grundpassform samt gradering att tas fram. Då det inte 

finns material som rör precis detta område kommer denna studie att fylla en funktion för 

ridsportföretag som vill förbättra sin passform och gradering.  

Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med arbetet är att ta fram en ny ridbyxa för kvinnor samt att på bästa möjliga sätt 

anpassa passformen och graderingen utifrån plaggets storlek. 

Frågeställningar 
1. Hur konstruerar man en ridbyxa för att åstadkomma en bra passform för många 

användare när man utgår från en byxgrund anpassad för stumt tyg? 

 

2. Hur placerar man graderingen för att ge bästa passform på en ridbyxa i alla storlekar? 

Avgränsningar 
Detta arbete kommer att anpassas enbart till svenska storlekar trots att företaget säljer sina 

plagg på flertalet kontinenter.  
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Litteratur och teori 
Inom studiens område finns lite teori att tillgå men det mest intressanta arbeten som går att 

hitta är utförda i USA på deras storlekssystem. Har i sökningar inte kunnat hitta några 

liknande artiklar gjorda i Europa. Dessa är jättebra men bör användas med eftertanke då 

amerikanska kvinnor kan ha en något annorlunda kroppsform.  

 

Idag graderar man oftast konfektionerade plagg proportionerligt vilket gör att alla storlekar får 

en likvärdig yttre kontur. Detta kan resultera i passformsproblem då en kropp oftast inte har 

samma form i storlek 34 som i 54. I artikeln Optimized pattern grading undersöker Bye, 

LaBat, McKinney och Kim (2008) hur dagens industri graderar plaggen på ett detta sätt och 

att det ger en sämre passform. De studerar sedan storlekarna och optimerar graderingen 

utifrån hur kroppen förändrar sig mellan storlekarna. Undersökningen är dock begränsad till 

en kroppsnära klänning för damer i de amerikanska storlekarna 6-20. Störst skillnad skedde 

mellan storlek 14–16 där upp emot 6 ändringar i varje storlek behövde göras. 

 

Idag är det ofta en brist på bra sittande kläder för de största storlekarna. Alexander, Pisut och 

Ivanescu (2012) skriver i sin artikel om hur gruppen av plus-size kläder växer, bara i USA är 

64% av kvinnorna överviktiga eller kraftigt överviktiga. De säger även att mer än hälften av 

kvinnorna i USA har svårt att hitta välsittande kläder, vilket inte blir bättre av att utbudet av 

plus-size plagg är dåligt.  Kundernas kroppstyp påverkar i stor grad vilka mått plaggen får. 

Det finns många olika kroppstyper, som kräver olika passformer på plagg. Liechty, Rasband 

och Pottberg-Steineckert (2010) beskriver dessa och går in på vilka typer av plagg som passar 

på vilka kroppstyper och hur man kan klä sig för att framhäva olika delar av kroppen.  

 

Enligt Bye et al (2008) lämnas 36% av kläder för kvinnor tillbaka pågrund av dålig passform. 

Passform är relationen mellan kropp och plagg. I industrin idag graderar man plaggen genom 

att minska eller öka vidden utifrån en grundstorlek vilket gör att storlekarna ökar 

proportionerligt. Det gör dock inte kroppen vilket dagens skillnadsmåttlistor säger. De speglar 

inte hur kroppen ändrar form mellan storlekarna och det är detta som skapar 

passformsproblem, framförallt i större storlekar. 
 

Kroppen kan se väldigt olika ut, framförallt runt höft- och stusspartiet. Alexander, Pisut och 

Ivanescu (2012) visar i sitt arbete en bild på fyra olika former på stussen, och visar på hur ofta 

de olika formerna uppkommer i storlekarna 14-32 vilket motsvarar storlek 44-62. Man kan 

tydligt se att vissa former uppkommer mest i de ”mindre” storlekarna och vice versa. Denna 

data är viktig i det arbetet som ska göras framöver då hänsyn till dessa former kommer att tas 

i det kommande graderingsarbetet. 

 

Det är idag svårt att ta del av bra konstruktionsunderlag då den expertis som idag finns på 

företag inte kommer ut till allmänheten av olika anledningar För att åstakomma en bra 

passform är det viktigt att förstå relationen mellan kropp och mönster. McKinney, Bye och 

LaBat (2012) har i sitt arbete mätt ett antal personer, kategoriserat dem i grupper utifrån 

skrev- och stussform samt konstruerat anpassade byxmönster till var och en. De har sedan 

jämfört dessa med några befintliga byxkonstruktioner som finns tillgängliga för allmänheten. 

Först jämförde de sina provpersoners kroppsmått jämfört med angivna mått konstruktionerna. 

McKinney, Bye och LaBat (2012) går in på detaljer i de ändringar de gör för varje byxa, 

bland annat beskriver de hur de placerar insnitt på de olika modellerna och hur de varierar 

mellan dessa. De försökte att enbart ha ett insnitt fram och bak på alla modeller men på vissa 

var de tvungna att lägga till fler för att åstadkomma en bra form. Nu är ju dock inte detta 

aktuellt i detta arbete då ridbyxan inte ska ha några insnitt. Dock kommer insnittets intag att 
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placeras bak i okets avskärning. Men det är bra att detta i åtanke för hur graderingens 

kordinater ska placeras. 

 

Eftersom det är en kroppsnära ridbyxa som ska tas fram i detta arbete kommer 

byxgrundmönstret behöva ändras till en kroppsnära passform och anpassas till mängden 

stretch tyget har. Öberg och Ersman (1999) beskriver i sin konstruktionsbok för damer 

konstruktionsförändringar som kan göras för att få ett grundmönster för vävda byxor att bli 

åtsittande tights i trikå. I sin beskrivning har de anpassat plagget för ett tyg med 8% stretch. 

För att åstakomma detta minskar de vidden på hela byxan med 1,5 + 2,5cm, utesluter insnitten 

samt tar in över lår, knä och fot för att få önskad vidd. De kortar även grenlängden bak något. 

 

I den konstruktion som ska göras kommer det med största säkerhet uppstå passformsproblem i 

början av processen. Idag är ett vanligt passformsproblem på ridbyxor att de glappar upptill 

mitt bak därför kommer konstruktionen redan från början att ändras för att förebygga det. 

Liechty, Rasband och Pottberg-Steineckert (2010) beskriver i sin bok hur man kan anpassa 

mönstret till en kropp som har en svängd rygg. Det som sker är att tyg tas bort mitt bak och att 

det sedan läggs på i sidan för att skapa en bättre balans. För att byxan inte ska få en v-form 

mitt bak höjs även den punkten upp. 

Metod 
En ridbyxa för dam kommer att tas fram i samarbete med företaget och graderas i 

storleksintervallet c34-48 där 38 är grundstorlek. Hur arbetet kommer att fortskrida kan ses i 

figur 1. Steg 3-6 kommer att upprepas till dess att rätt passform har uppnåtts. Samma sak 

gäller för steg 10-13 när graderingen ska valideras i olika storlekar. 

 

 
Figur 1. Flödesshema metod. 

Konstruktion  
(punkt 1-2) 

En skiss på plagget kommer att tas fram och godkännas av företaget innan vidare arbete sker. 

Konstruktion och gradering av byxan kommer att ske i Lectras programvara Modaris. Som 

utgångspunkt kommer en från utbildningen tidigare utprovad och justerad byxgrund som är 

rak och gjord för vävt tyg att användas. Plaggens storlek kommer att bestämmas genom 
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måttlistan utgiven av Cednäs och Kjellnäs (1979) kompletterat med en sammanställning av 

nya mått som tillhandahållits av Svensson (2014). 

Specifikationer  
(punkt 7) 

Då byxan ska sys upp av fabrik i grundstorleken kommer nödvändiga specifikationer att 

sammanställas via programmet PISA som företaget använder. Det som kommer att behövas 

är: skisser, detaljskisser med beskrivande text, enklare sömnadsbeskrivning på detaljer, 

färgställningar, plaggmåttlista, lista över material och tillbehör, tvättråd, samt extra 

information som rör mönstret eftersom det i normala fall är fabriken som gör mönstren till 

plaggen. 

Sömnad 
(Punkt 3, 10 och 14) 

Sömnad av toiler kommer att ske i Textilhögskolans lokaler på lämpligast möjliga maskiner. 

Toiler i olika storlekar kommer att sys upp. Först för att kontrollera grundstorleken, storlek 

38, sedan för att kontrollera graderingen. I en första omgång kommer storlek 34, 42 och 46 att 

sys upp för kontroll av proportioner och passform. Sedan kommer storlek 42 och 46 att sys 

upp för att ha med vid redovisningstillfället, se slutprodukter. 

Avprovning och analys 
(Punkt 4-6, 11-13 och 15) 

Avprovningar kommer att ske löpande genom arbetet för att verifiera passformen och 

graderingen. Resultatet kommer sedan att analyseras tillsammans med provpersonerna samt 

med företaget för att se vilka förändringar som behöver göras på mönster och/eller i 

graderingen. Avprovningar kommer att ske på flertalet testpersoner som håller sig inom 

ramarna för de storlekarna 34, 38, 42 och 46. För provpersonernas diskretion kommer de inte 

att namnes med namn utan kommer betecknas med en bokstav.  

Gradering 
(Punkt 9) 

Graderingen kommer att appliceras på en byxgrund enligt de graderingsunderlag som 

tillhandahållits under utbildningen av Svensson (2008). Hon presenterar i sitt kompendium 

”gradering av byxor” ett sätt att gradera frambyxor och två olika sätt att gradera bakbyxor. I 

detta arbete kommer alternativ två att användas då det ger en längre grenlängd bak vilket är 

bra för plagg som ska sitta bra även vid sittande aktiviteter. På grunden kommer sedan 

punkter och linjer som behövs under graderingsarbetet att placeras ut. Dessa punkters 

koordinat kommer sedan att föras över på ridbyxan. 

Slutprodukter 
(punkt 14-15) 

Tre slutliga prototyper kommer att tas fram för att ha med under redovisningstillfället. Dessa 

ska vara korrekt sydda och ha samtliga detaljer. Som nämnt innan kommer grundstorlekens 

mönster att skickas till en av företagets anlitade fabriker i Indien för uppsömnad. Detta för att 

företaget vill testa och se hur fabriken reagerar när de får ett mönster skickat till dem samt för 

att jag ska kunna jämföra min uppsydda 38 med den som är uppsydd i fabrik.  

 

Efter graderingen är gjord kommer slutliga plagg att sys upp i storlekarna 42 och 46. Dessa 

kommer att sys av författaren på plats i Borås av tyg som företaget tillhandahåller. Då skolans 

maskinpark inte har alla maskiner som behövs kommer vissa sömmar att ersättas med bästa 

tänkbara alternativ.  
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Resultat  

Framtagning av grundstorlek 
Efter diskussioner med företaget togs en plaggskiss fram för plagget, figur 2, för att få deras 

godkännande. De efterfrågade en byxa som var relativt enkel som de sedan kan utveckla 

vidare till olika modeller. En ridbyxa kräver dock vissa tekniska bitar för att erbjuda en bra 

passform för användaren. Dels finns det till exempel ingen innerbenssöm på byxan, detta är 

för att undvika skav samt att byxan då håller längre eftersom sömmen snabbt hade blivit sliten 

och gått sönder. 

 

Figur 2. Plaggskiss. 

En ridbyxa behöver någon sorts förstärkning på insidan av benet för att ge bättre komfort och 

grep åt ryttaren men även för att byxorna då håller längre. För att företaget lätt ska kunna byta 

förstärkning på insidan av benet till exempelvis ett silikontryck som blir mer och mer vanligt 

på marknaden har denna byxa som är döpt till Zamantha breeches enbart fått en tygskoning av 

samma tyg som den övriga byxan.  

 

Som avslut på benet har byxan ett mer elastiskt tyg än övriga plagget då det förenklar av och 

påtagning. Förr hade man ofta en kardborreknäppning längst ner, men nuförtiden har nästan 

alla tillverkare någon sorts elastik då det ger en mycket bättre komfort för användaren. I 

övrigt fick plagget en formad okavskärning bak, jeansfickor fram och bak samt en formad 

linning med hällor. Plagget stängs med gylf samt hyska och hake.  

Konstruktion 
Som utgångspunkt till konstruktionen av grundstorleken användes ett under utbildningen 

tidigare konstruerat och utprovat grundmönster. Grundmönstret härstammar från boken 

Mönster och konstruktioner för damkläder (Öberg och Ersman 1999) och har sedan innan 

genomgått avprovningar för att optimera passformen. För att anpassa detta mönster till ett 

kroppsnära plagg med stretch minskades mönstret till att motsvara de plaggmått som 

önskades. Vilka mått som plaggen skulle ha togs fram genom att kolla på Cednäs och Kjellnäs 

(1979) måttlista kompletterat med nya kroppsmått sammanställda av Svensson (2014). En 

beräkning gjordes sedan på dessa kroppsmått i relation med tygets stretch för att få fram önskade 

mått. 
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Avprovningar 
Avprovningar gjordes efter varje ny uppsydd toile. Totalt har fyra stycken olika testpersoner 

använts vid avprovning av grundstorleken. Dessa testpersoners kroppsmått samt kroppstyp 

kan ses i tabell 1. Ytterligare testpersoner i andra storlekar kommer att tillkomma under 

senare skede i arbetet. Avprovningarna på nämnda testpersoner skedde i borås utan företaget 

närvarande och passformen analyserades tillsammans med provpersonen. Störst vikt lades på 

avprovningarna på de personer som rider regelbundet då de har vana av plaggtypen. 

Avprovningar skedde även tillsammans med företaget på någon av deras anställda men dessa 

kommer inte vara med i arbetet.  

 
Tabell 1. Testpersoner A-D. 

 A B C D 

Midja 72 78 69 72 

Stuss 98 95 98 99 

Lår 58 56 57 56 

Vad 36 35 34,5 36 

Kroppstyp triangel rektangulär ideal omvänd triangel 

Avprovad storlek 38 38 38 38 

 

Avprovning 1 
Avprovning av den första toilen skedde på provperson A, figur 3, på docka samt på en person 

på företaget. Resultatet av dessa visade en bra grundpassform och utgångspunkt men att vissa 

saker behövde åtgärdas. Störst av dessa var att byxan var alldeles för stor runt knät. Andra var 

att omkretsen runt låret behövde minskas, ett intag behövdes göras i midjan mitt bak samt att 

grenen bak behövdes kortas något under rumpan. Detaljerna bakficka och knäförstärkning 

fanns ännu inte med på modellen utan dessa ritades direkt på plagget på person för att ge en 

indikation på vart dessa skulle vara placerade. Efter samrådan med företaget valdes även att 

flytta fram sidsömmen 2cm i midjan för att sedan gå ut till normalt vid knät. Detta för att ge 

en fin siluett.  

 

 
Figur 3. Avprovning 1 testperson A. 
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Avprovning 2 
Andra avprovningen skedde på provperson A och D samt på docka. Passformen runt benen 

var bättre men den behövde tas in ytterligare runt knät. Grenformen var bättre bak men den 

behövde höjas i midjan mitt bak då det som togs bort under rumpan inte lades till upptill 

vilket gjorde att den tippade neråt. Då tanken är att byxan ska vara högre bak än i sidan höjdes 

den med 2cm. Den behövde även tas in ytterligare i midjan då den fortfarande glipade något 

bak. Testperson D, figur 4, tyckte att de var för tajta runt vaderna därför ökades vidden något.  

 

 
Figur 4. Avprovning 2 testperson D. 

På Testperson A, figur 5, som är en van ryttare analyserades knäförstärkningens och 

bakfickans placering. Backfickans vidd ökades samt att knäförstärkningen flyttades bakåt och 

förlängdes uppåt. Vid grenen fram blev det på båda testpersonerna dragningar under 

dragkedjan. Detta åtgärdades med att grenen gröpes ur 0,5cm fram. 

 

 
Figur 5. Avprovning 2 testperson A. 

Avprovning 3 
Byxa nummer tre satt bra på person men det fanns fortfarande något sorts balansproblem kvar 

runt grenen fram. På testperson B, figur 6, syntes inte detta så mycket men när de provades på 

testperson C, figur 7, syntes det väldigt tydligt.  
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Figur 6. Avprovning 3 testperson B. 

 
Figur 7. Avprovning 3 testperson C. 

 Efter hjälp att lista ut vilken förändring som behövde göras flyttades hela mitt fram linjen 

framåt 1,5cm i midjan och 1cm i stussen, även grenspetsen fram förlängdes med 0,7cm. 

Motsvarande det som flyttats framåt togs in i sidan för att kompensera viddmässigt. Midjan 

sänktes även 1cm fram, Alla ändringar kan ses i figur 8 där den rosa linjen är den 

ursprungliga mönsterdelen. Ytterligare ett litet intag gjordes även mitt bak då man som i figur 

11 kan se att den glappar bak när man böjer på benen. 

 

 
Figur 8. Ändringar framstycke. 
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Avprovning 4 
Toile 4 syddes som om den skulle vara en färdig modell med kompletta detaljer för att 

kontrollera mönstret i sömnaden. Förhoppningen nu var att byxan skulle vara klar att skickas 

iväg till fabrik, men efter avprovning på testperson A, figur 9, och B, figur 10, gjordes 

ytterligare ändringar på mönstret innan det skickades iväg. Byxan provades även denna gång 

på häst för att se hur den fungerade i sitt användningsområde. Slutsatsen som togs vid 

avprovning var att byxan fortfarande var något stor runt midja, stuss och knä. Dessa 

omkretsmått minskades därför något till det slutgiltiga mönstret. I midjan gjordes intaget mitt 

bak då det vid ridprovet visade sig att byxan glappade när man satt i sadeln.  

 

 
Figur 9. Avprovning 4 testperson A. 

 
Figur 10. Avprovning 4 testperson B. 

Efter att ha diskuterat passformen med företaget ville även de göra några slutgiltiga 

förändringar. Dessa ändringar kommer dock inte vara gjorda på byxan som kommer från 

fabrik då tiden var för knapp för att hinna göra dem innan mönstret skickades. De utfördes 

ändå på mönstret för att finnas med på de kommande graderade modellerna. De ändringar 

som företaget ville göra var att flytta fram sidsömmen ytterligare 1cm samt att göra bakfickan 

något större. 
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Specifikationer 
För att kunna skicka iväg grundstorleken till fabrik behövde ett antal specifikationer 

sammanställas och bifogas med byxans mönster vid utskick. Företaget använder programmet 

PISA för detta och därför gjordes specifikationerna genom detta program. De specifikationer 

de behövde var en övergripande produktskiss, skiss på fram, bak och sida med beskrivande 

text, byxans olika färgställningar, detaljskisser med beskrivande text, beskrivning om 

mönstret och vissa anvisningar som rör detta (eftersom företaget i normala fall inte skickar 

mönster), information om vilka material och tillbehör som ska användas, en plaggmåttlista 

samt önskat tvättråd. Dessa specifikationer kan ses i bilaga 1-11. 

Gradering och dess verifiering 

Frambyxans gradering  
Graderingen applicerades enligt de dokument som Svensson (2008) sammanställt. På 

framstycket, figur 11, sker en traditionell gradering där 1/8 av midjan och stussens 

viddförändring appliceras framåt och åt sidan. Samma sak gäller låret, knät och nederkantens 

vidd men där appliceras ¼ av skillnadsintervallet. 

 

 
Figur 11. Gradering framstycke. 

Bakbyxans gradering 
För att jämföra resultatet applicerades både alternativ ett och två på grundkonstruktionens 

bakbyxa, resultatet av detta kan ses i figur 12. Skillnaden på graderingssätten är att i alternativ 

ett fördelas midjan och stussens vidd på samma sätt som på framstycket. Det vill säga 1/8 av 

viddökningen på punkterna mitt bak samt i sidan. I alternativ två avsätts ¼ av midjans ökning 

i sidan och inget mitt bak. Stussens förändring placeras med 1/5 i sidan och 1/20 mitt bak. 

Även grenspetsen graderas med 1/5 stussviddsökning vilket gör att grenlängden bak blir 

längre.  

  

Figur 12. Jämförelse gradering bakstycke alt 1 och 2. 
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Vid jämförelse av de båda graderingssätten ger det en stor skillnad i utseende på delarna. I 

figur 13 har storlek 46 från alternativ ett och två placerats ovanpå varandra och skillnaderna 

syns tydligt. Alternativ två och dess längre grenlängd är utmärkt att använda på ett plagg som 

ridbyxan då det ger en bättre komfort när användaren sitter ner. 

 

 
Figur 13. Jämförelse bakbyxa storlek 46. 

Avprovningar 
För att verifiera graderingen behövde flertalet storlekar sys upp och provas av. Dels för att se 

hur passformen blev men även för att se att proportionerna blev rätt i alla storlekar. Flertalet 

testpersoner i olika storlekar användes därför i avprovningsarbetet som genomfördes på 

samma sätt som med grundstorleken. Testpersonernas kroppsmått kan ses i tabell 2. 

 
Tabell 2. Testpersoner E-H. 

 E F G Docka 

Midja 64 81 87 88 

Stuss 84 107 114 109 

Lår 47 61 69 62 

Vad - 37 37,5 - 

Kroppstyp smal ideal rektangulär ideal 

Avprovad 

storlek 

34 42 46 46 

 

Avprovning 5 
Toiler syddes upp i storlekarna 34, 42 och 46. För att spara tyg gjordes benen kortare, det ena 

kapades nedanför låret och det andra nedanför knäet då resultatet av graderingen på 

knäförstärkningen behövde kontrolleras. I ett första steg lades toilerna bredvid varandra för att 

bedöma om proportionerna var rimliga i de olika storlekarna. Trots att linningen och ok är 

samma bredd i alla storlekar funkar proportionerna och arbetet fortsatte med avprovningar på 

person.  

 

Provperson E som provade storlek 34, figur 14, var något för liten över stussen och låret men 

hade rätt kroppsmått i midjan. Passformen på henne var bra i midjan men eftersom de andra 

måtten var för små är byxan något stor runt stussen och benen. Grenlängden bak såg även för 

lång ut då byxan blev väldigt hög bak jämfört med fram. Det man kunde se var att 

proportionerna på fickorna fram och bak samt knäförstärkningen var bra.  
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Figur 14. Avprovning 5 strl 34 på testperson E. 

Storlek 42 provades på provperson F, figur 15, som var lite större över stussen och vaden än 

vad en i storlek 42 ska vara. Toilen satt bra på testpersonen, det som uppmärksammades var 

att den var något stor i midjan mitt bak då den glappade något. Storlek 46 provades på 

provperson G, figur 16, samt på docka, figur 17. Proportionerna var bra bak men framfickorna 

såg något stora ut. Byxan blev även den precis som storlek 42 något stor i midjan bak. Då 

detta åtgärdats i grundstorleken ansågs problemet ligga i graderingen och därför minskades 

graderingskordinaten på dessa områden för att minska omkretsen i de större storlekarna. Den 

var även något stor runt lår och knä samt att grenlängden bak blev för lång. För att åtgärda 

längden på grenen bak minskades längdökningen i graderingen samt att vinkeln ändrades från 

0 till -0,1cm mitt bak för att skapa en annan kontur.  

 

 
Figur 15. Avprovning 5 storlek 42 på testperson F. 

 
Figur 16. Avprovning 5 storlek 46 på testperson G. 
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Figur 17. Avprovning 5 storlek 46 på docka. 

Avprovning 6 
En ny toile i storlek 46 syddes upp för att kontrollera ändringarna som gjordes efter 

avprovning 5. Denna toile syddes upp i ett annat liknande tyg för att det rätta tyget skulle 

räcka till slutmodellerna. Passformen på denna var bättre än den första dock var midjan 

fortfarande lite stor så omkretsen på denna minskades något i alla storlekar. 

Slutprodukter  
Som slutprodukter finns storlek 38 som syddes upp på en fabrik i Indien samt storlek 42 och 

46 som syddes upp av författaren. Byxan i storlek 38, figur 18, hann komma i tid från 

fabriken och resultatet är bra. Den är dock uppsydd i ett annat tyg som har betydligt mer 

stretch i sig än det tyget som mönstret anpassats för. Därav blir byxan lite stor i storlek. Det 

finns även en del missar från fabrikens sida då byxan till exempel inte har något mellanlägg i 

linningen som efterfrågats och vissa sömmar är inte gjorda som tänkt. I övrigt är resultatet bra 

och företaget var nöjda med resultaet. Ett pris gavs även från fabriken vad byxan skulle kosta 

i produktion och det var 17euro per byxa.  

 

 
Figur 18. Storlek 38 på testperson C. 

Storlek 42, figur 19, och 46, figur 20, syddes upp i Borås av författaren på skolans utrustning. 

Därav är inte alla sömmar korrekta då vissa maskiner inte finns att tillgå på skolan. De har 

heller inga nitar utan tränsar har sytts istället för dessa. Båda storlekarna provades av på 
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person och storlek 46 även på docka, figur 21. Passformen är bra men den skulle kunna 

utvecklas ytterliggare. 

 

 
Figur 19. Storlek 42 på provperson F. 

 
Figur 20. Storlek 46 på provperson G. 

 
Figur 21. Storlek 46 på docka. 
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Slutgiltig gradering 
Några stora förändringar gjordes inte på graderingen som förts över från den graderade 

grunden. De förändringar som gjordes var att minska graderingen på knävidden från 1,5cm i 

varje storlek till 1cm vilket gör att de större storlekarna blir mindre och de mindre något 

större. Lår vidden minskades något för att åstadkomma en fin form mellan stuss och knä.  

 

Eftersom byxan inte har någon innerbenssöm förflyttar sig graderingen därifrån till sidan när 

delarna läggs ihop. För att skapa en bra balans i plagget lades en nollpunkt vid byxornas 

tidigare grenspets. Detta gör att trådraken ligger på samma ställe på både fram och bak i alla 

storlekar. Alla delar har graderats för att få en bra proportion, även fickdelarna fram och bak 

är graderade i varje storlek för att ge ett fint utseende. Hur graderingen ser ut på utvalda 

mönsterdelar kan ses i figur 22. 

 
Figur 22. Graderade mönsterdelar. 

Diskussion 
Resultatmässigt är den första tanken att det hade behövts mer tid för att uppnå det 

slutresultatet som önskades uppnås innan arbetet startade. Att få fram en perfekt passform på 

en ridbyxa tar tid. Många ändringar krävdes för att uppnå den passform som blev i 

grundstorleken och fler hade egentligen behövts göras för att uppnå ett perfekt resultat. Tiden 

var dock för liten för det eftersom mönstret skulle skickas till fabrik samt att ett 

graderingsarbete även skulle göras. Såhär i efterhand så hade tiden varit lagom för att enbart 

utveckla byxan i storlek 38.  

 

Eventuellt hade processen gått fortare om en annan grund som var gjord för trikå hade 

använts istället. Dock hade inte tyget som använts så mycket stretch att det kändes aktuellt att 

använda en sådan i början av arbetet. Var dessutom ute efter formen som grundens insnitt 

kunde erbjuda. Öberg och Ersman (1999) beskrev hur ändringar kunde göras för att göra om 

en grund för vävt material till en för trikå, dessa anvisningar följdes till viss del. Då ridbyxan 

inte har någon innerbenssöm kan inget intag göras där och om allt intag skedde i sidsömmen 

skulle det skapa en byxa som pekar utåt när man håller upp dem. Därför lades det största 

intaget i den sömmen som adderades mitt på bakbyxan. Öberg och Ersman påvisade även att 

grenlängden behövde kortas. Detta gjordes enbart bak då det inte ansågs behövas på 

framstycket.  

 

Ett område som krävde flertalet ändringar var vidden runt knät. Cednäs och Kjellnäs (1979) 

måttlista är den som använts i arbetet och den har inget mått för knävidd. Därav var det väldigt 

svårt att veta hur stor byxan skulle vara där, vilket resulterade i att omkretsen från början var 

alldeles för stor. Även graderingen blev för stor runt knät. I skillnadsmåttlistan som Svensson 
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(2014) tilldelat oss angavs 1.5cm i ökning/minskning per storlek men att detta berodde på modell. 

Resultatet från avprovningarna visade att denna siffra var för stor, den ändrades därför till 1cm per 

storlek vilket gav ett bättre resultat.  

 

McKinney, Bye och LaBat (2012) nämner i sitt arbete att det finns få eller undermånliga 

konstruktioner att utgå ifrån i utgiven form. Detta upplevs även i detta arbete, det finns inte 

mycket att utgå ifrån som känns aktuellt. Och de konstruktioner som finns ger oftast inte en 

bra passform utan någon form av korrigering behöver alltid göras beroende på vilken modell 

man sedan ska göra om det till. Därav är det enda konstruktionsunderlaget som blivit använt i 

detta arbete Öberg och Ersmans (1999). Resterande konstruktion har skett efter eget kunnande 

och bollande med andra studenter och anställda på företaget.  

 

Att gradera bakbyxan enligt Svenssons (2008) alternativ två gav ett bra resultat. Dock blev 

grenlängden lite för lång bak vilket gjorde att den kortades ner något men den är fortfarande 

längre än den skulle ha varit i alternativ ett. När graderingen placeras på detta viset blir även 

formen över stussen en annan vilket jag tror gynnar passformen för personer med lite mer 

former. Nu graderas inte denna byxa upp till så stora storlekar, bara upp till storlek 48, vilket 

gör att det inte sker någon extrem förändring på kundens kroppsform. Är däremot positivt 

inställd till att om man skulle vilja gradera upp i större storlekar skulle detta 

tillvägagångssättet ge en bättre passform för den kundgruppen. 

 

Resultatet från att skicka iväg grundstorleken till en fabrik var god, det skapade dock en viss 

stress i arbetet eftersom mönster och specifikationer var tvungna att skickas iväg relativt tidigt 

i arbetsgången. Önskvärt hade varit att få lägga mer tid på passformsarbetet men eftersom 

tiden var knapp fick mönstret gå iväg innan resultatet var 100%. Tyvärr är det nog så det är i 

branschen idag. De nöjer sig med det som är 75% bra för att tiden är för knapp. Oavsett så 

kom plagget tillbaka från Indien inom den angivna tidsramen som var på 1månad. Utifrån den 

information som de fått är det lite små saker som inte stämmer, men överlag så ser byxan ut 

på samma sätt som den som är sydd av författren. Det som skiljer mest är att det är ett annat 

mycket stretchigare tyg som använts vilket gör att byxan blir större i passformen. De har även 

missat att göra som angett på skisserna på några ställen, till exempel är stickningen på oket 

gjort på fel sida om sömmen och hällorna är inte nersydda som angivet. Samt att de inte hade 

något mellanlägg i linningen trots att det står med på två ställen i specifikationerna. Detta 

kommer eventuellt att orsaka att stickningen på linningen spricker då den är sydd med 

raksöm. Intressant fakta är att det även angavs ett pris för produktion på byxan vilket skulle 

bli 17euro. Detta ansåg företaget var ett bra pris. 

 

Genomförandet av arbetet gick smidigt och bra utifrån den angivna metoden. Blev dock som 

nämnt tidigare lite snålt med tid och därför fick arbetet skäras ner något mot vad som var 

tänkt från början. Det svåraste under arbetet var att hitta provpersoner och de sista 

avprovningarna skedde på grund av detta precis i slutet på arbetet.  
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Slutsats 
Här ges en kort sammanfattning av svaren på frågeställningarna som ställdes i början av 

arbetet: 

 

 Hur konstruerar man en ridbyxa för att åstadkomma en bra passform för många 

användare när man utgår från en byxgrund anpassad för stumt tyg.  

 

När du utgår från en grund för vävt tyg till ett plagg som ska göras i elastiskt och dessutom 

vara kroppsnära behövs ett antal justeringar göras på mönstret. Framförallt behöver vidden på 

byxan minskas men  inte bara i omkrets utan grenlängden behöver även den justeras. 

Specifikt för en ridbyxa som inte har innerbenssöm krävs att det största intaget längs med 

benet sker i den tillagda sömmen mitt bak på benet. Annars får byxan en utåtpekande form. 

 

 Hur placerar man graderingen för att ge bästa passform på en ridbyxa i alla storlekar. 

 

I detta arbete graderades bakbyxan enligt Svensson (2008) metod  två. Då adderas all 

midjeökning bak i sidan istället för i sidan och mitt bak. Detta gör att plagget får en annan 

form på utsidan av stussen  men framförallt ger det en längre grensöm bak som gynnar 

passformen vid sittande aktivitet och/eller de som har en lite kurvigare kropp. Graderingen 

behövde minsks runt knät till 1cm per storlek för att plaggen inte skulle bli för stora eller små.  

Slutord 
Syftet med detta arbete var att ta fram en ny ridbyxa med god passform samt en anpassad 

gradering utifrån hur byxan skulle komma att användas. Det syftet anser jag är uppfyllt men 

att det skulle gå att jobba vidare på denna byxa för att få en ännu bättre passform både i 

grundstorleken samt i de graderade storlekarna. 

 

Jag hoppas att jag får chansen att utveckla mina ideer vidare i framtiden. Företaget är glada 

över resultatet och har meddelat att de har tänkt arbeta vidare på modellen Zamantha brecches 

som jag har tagit fram åt dem i detta arbetet. 

 

För framtida forskning kan både enskilda individer, akademin och industrin ha nytta av mitt 

arbete. Arbetet går dels att använda som det är om man är intresserad av gradering, ridbyxor 

eller byxor generellt men det går även att forska vidare på och utveckla både gradering och 

passform vidare och gärna i större storlekar då det skulle behövas på marknaden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Produktskiss 
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Bilaga 2 – Skiss fram 
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Bilaga 3 – Skiss bak och sida
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Bilaga 4 - Färgställningar 
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Bilaga 5 – Detaljskiss fram 
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Bilaga 6 – Detaljskiss bak 
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Bilaga 7 – Mönsteranvisningar 
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Bilaga 8 – Mönsterdelar 
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Bilaga 9 – Material och tillbehör 
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Bilaga 10 - Plaggmåttlista 
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Bilaga 11 – Tvättråd 
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