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Sammanfattning 
 
Uppsatsen innehåller en förstudie av ärmhålskonstruktioner för isatt ärm och raglanärm för 
målgrupperna herr och dam. Dessa konstruerades, analyserades och avprovades i Lectra (2013) 
Modaris 3D prototyping. Ärmhålskonstruktionernas passform och konstruktion jämfördes utifrån 
bestämda parametrar och med hjälp av ett avprovningsprotokoll med poängsystem. De 
ärmhålskonstruktionerna med högst poäng låg till grund vid skapandet av ett bibliotek med 
grundmönster anpassade för funktionsplagg. Grundmönstren kommer vara användbara för 
företaget i framtiden och underlätta företagets arbete vid framtagning av nya modeller. Uppsatsen 
omfattar även framtagningen av dessa grundmönster.  

Alla konstruktionerna skapades i Lectra (2015) Modaris och avprovningarna utfördes i Lectra 
(2013) Modaris 3D prototyping, samt i verkligheten. Resultatet redovisar avprovningarna, en 
rangordning av vilka ärmhålskonstruktioner som har bäst passform, samt tillvägagångsättet vid 
konstruktion av dem fyra grundmönstren. Slutsatsen av studien var att alla konstruktioner från 
befintlig litteratur kräver justeringar för att uppnå god passform. En god passform av en 
raglanärm uppnås när brytningspunkten på framstycket ligger vid 1/3 av ärmhålets sträcka och 
bakstyckets brytningspunkt ligger vid 2/5, samt när framstyckets raglansöm har en djupare kurva 
än bakstyckets. Bäst passform för isatt ärm uppnås när framstyckets ärmhål har en rundare, 
djupare form jämfört med bakstyckets. Slutsatsen visar att det finns tydliga skillnader mellan 
herr- och damkonstruktionerna.  

Nyckelord: 
Ärmhål, isatt ärm, raglanärm, mönsterkonstruktion, passform, CAD och 3D. 

Abstract 
The paper contains a study of sleeve constructions for set-in sleeves and raglan sleeves for the 
target groups, men and women. These were constructed and analyzed in Lectra (2015) Modaris 
3D prototyping. The sleeves fit and construction was compared on specific parameters and using 
a point system with and protocol. The sleeve constructions with highest points then formed the 
basis for the creation of a library of basic patterns, adapted for functional garments. These will be 
useful for the company in the future and when developing new models. The paper also includes 
the development of these basic patterns.  

All constructions was created in Lectra (2015) Modaris and fitting was performed in Lectra 
(2013) Modaris 3D prototyping, and in reality. The result of this study reports a ranking of the 
sleeve constructions based the best fit, and the approach in the construction of these four basic 
patterns. The conclusion of the study was that all constructions from existing literature require 
adjustments to achieve good fit. The conclusion is that a good fit of a raglan sleeve is achieved 
when the breaking point on the front piece is places at 1/3 of the armhole line and when the 
breaking point on the back piece is places at 2/5. The front piece raglan seam requires a deeper 
curve than the back piece. Best fit for set-in sleeves is achieved when the front piece armhole has 
a deeper curved line, compared to the back piece. The conclusion shows that there are clear 
differences between men and women's sleeve constructions. 

Keywords: 
Sleeve, set-in sleeve, raglansleeve, pattern making, fitting, CAD and 3D.  
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Förord 
  
Studien och uppsatsens resultat har genomförts för att underlätta framtagningen av nya modeller 
för uppdragsgivaren. Processen har dokumenterats i uppsatsen för att bidra med forskning om 
konstruktion av funktionsplagg och dess ärmhål. 

Under arbetets gång har kontinuerlig kommunikation förts mellan student och uppdragsgivare. 
Därför sänds ett stort tack till handledarna Ann-Kristin Bruhn Karlsson och Lotta Bohlin-
Lindström som har varit ett stöd under processen och som har bidragit till att ett snabbt och 
smidigt framtagande av grundmönstren var möjligt. Ett stort tack till de personer som medverkat 
under avprovningarna, både provpersoner och handledare, samt till dem som granskat min 
uppsats under Peer Review 1, 2 och 3 och bidragit med konstruktiv kritik för att förbättra 
innehållet och den röda tråden i uppsatsen.  
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Termologiöversikt  
 
Mönsterkonstruktion – Konstruktion av mönster för skapande av kläder.  
CAD - Computer-Aided design, digital mönsterkonstruktion.  
3D – 3-Dimensionell programvara för digital avprovning av 3D prototyper på avatarer.   
Avatar – 3-Dimensionell provperson i 3D  
Raglanärm – Axelpartierna av fram-och bakstycket sammanfogas med ärmen och nya 
konstruktionslinjer skapar en ny mönsterdel.  
Isatt ärm – Grundkonstruktion av ärm. En separat ärm som sys ihop med fram och bakstycket. 
Grundmönster – Grundkonstruktioner utan detaljer. Utgångspunkten vid konstruktion av 
modeller.  
Rörelsevidd – Tillägg(cm) i konstruktionen för att ge rörelsemöjligheter till plagget.  
Kroppsmåttlista – Sammanställning av provpersonernas kroppsmått.   
Progressionsmåttlista – Sammanställning av konstruktionsmått under framställningsprocessen.  
Plaggskiss – Teknisk skiss av plaggets utseende och proportioner.  
Sömnadsprov – Uppsytt provplagg för avprovning i verkligheten.  
3D-prototyp – Uppsytt provplagg i 3D programvara för avprovning digitalt.  
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1. Bakgrund 
 
Företaget som varit uppdragsgivare till examensarbetet har ett eget varumärke som erbjuder 
svenska funktionsplagg. Varumärket har två designtekniker, varav en jobbar med Herr/pojk och 
en med Dam/flick. Årets säsonger delas in i två delar: höst/sommar och vår/vinter, och företaget 
jobbar med fyra säsonger samtidigt, dock i olika stadier. Under varje säsong har de ca 10-15 olika 
kollektioner anpassade för olika aktiviteter, och med ca 600 modeller totalt per säsong. 
Arbetsbelastningen och hastigheten är därför hög och företaget är mån om att effektivisera 
arbetet.  

De utför ingen mönsterkonstruktion själv utan samarbetar med flera olika fabriker i olika länder. 
Beroende på fabrikens land, ambition och noggrannhet används olika konstruktionslösningar som 
designteknikerna oftast inte blir nöjda med. Detta är tidskrävande vid framtagningen av nya 
modeller eller vid byte av befintliga modeller till en ny fabrik.  

Förloppet vid framtagningen av kollektioner sker i tre steg, detta illustreras i figur 1. 

Figur 1: Process vid framtagning av kollektion. 

Under tredje steget i processen skapar designteknikerna specifikationsdokument, sedan skickar 
fabriken olika sömnadsprov som kvalitetskontrollerats av designteknikerna. Detta sker i fyra steg, 
figur 2. 

 

Figur 2: Process vid framtagning av modeller. 

Steg	  1	  	  

• 	  Skapa	  kollek-on	  
• 	  Avstämning	  med	  teamet	  	  

Steg	  2	  	  

• 	  Justeringar	  e:er	  teamets	  synpunkter	  
• 	  Överlämning	  	  

Steg	  3	  

• 	  Inköparna	  inhandlar	  och	  förhandlar	  om	  material	  och	  -llbehör	  
• 	  Designteknikerna	  skapar	  specifika-oner	  

1.	  First	  
Sample	  

• 	  EI	  första	  prov	  för	  aI	  
kontrollera	  passfomen.	  
Material	  och	  -llbehör	  stämmer	  
o:ast	  inte.	  

	  2.	  
Salesman	  
Sample	  	  

• 	  EI	  prov	  med	  genomförda	  
konstruk-onsförändringar	  för	  
aI	  kontrollera	  passformen	  
igen.	  

3.	  Pre-‐
Produc-on	  
Sample	  	  

• 	  EI	  prov	  med	  korrekt	  passform,	  
material	  och	  -llbehör	  innan	  
produk-onen	  startar.	  	  

4.Produc-o
n/Shipment	  
Sample	  	  	  

• 	  Prov	  i	  olika	  storlekar	  och	  
färgställningar	  från	  produk-onen	  
som	  godkänns	  innan	  ordern	  skeppas.	  	  
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Fabrikerna har en tendens att ”gå den enklaste vägen” vid mönsterkonstruktionen och ofta blir 
designteknikerna missnöjda med passformen. Företaget anser att konstruktion av ärmhål och 
ärmar är mest problematisk då konstruktionen påverkar passformen över rygg, 
bröstkorg, axel, ärm, armhål och hals. Ett bibliotek med grundmönster som motsvarar företagets 
krav skulle bidra till en smidigare process och hjälpa företaget att undvika detta tidskrävande 
problem.  

Enligt bakgrundens litteraturstudie ansågs den litteratur och teori som finns idag omfatta 
materialegenskaper, studier om kroppsmått för herr och dam, samt olika instruktioner av 
mönsterkonstruktion. Det förekommer många studier om anpassning av passformen till en 
specifik kroppsbaserad målgrupp men litteratur som jämför konstruktionslösningar för ärmhåls- 
konstruktioner och hur konstruktionen påverkar passformen upplevs som bristande. Litteratur 
som riktar sig mot målgruppen män upplevs mer begränsad än litteratur som riktar sig mot 
kvinnor.  
 
Det finns mycket litteratur som tar upp konstruktionsbeskrivningar av ärmhål. Aldrich (2011), 
Kershaw (2013), Kim & Kim (2014) och Öberg & Ersman (1998), beskriver 
konstruktionslösningar för isatt ärm och raglanärm för målgruppen herr. Aldrich (2008), 
Armstrong (2010) och Öberg & Ersman (2010) beskriver konstruktionslösningar för isatt ärm och 
raglanärm för målgruppen dam. Litteraturen beskriver olika konstruktioner av isatta ärmar där 
konstruktionerna ritas med hjälp av stödlinjer efter ärmens längd- och viddmått, tillsammans med 
beskrivningar över hur konstruktionslinjerna ska ritas. Litteraturen beskriver olika konstruktioner 
av raglanärmar som sitter ihop med fram- och bakstyckets axelpartier utan axelsöm. Fram-och 
bakstycket axelparti sammanfogas med ärmen och nya konstruktionslinjer ritas ut.  

1.2 Problemformulering  
Företaget upplever återkommande problem med ärmhål vid framtagning av deras nya modeller. 
Studien har genomförts med syftet att åtgärda detta problemområde som identifierats under 
examensarbetet. En uppfattning av hur ett ärmhål med god passform skulle konstrueras behövde 
skapas för vidare arbete. Ett bibliotek av grundmönster behövde utvecklas med ett fokuserat 
problemområde: passform av isatt ärm och raglanärm för funktionsplagg. Förhoppningen var att 
bidra med en förståelse för ärmhålskonstruktioner och hur dessa uppnår god passform, för att 
sedan föra vidare resultatet till forskningen och till företagets fabriker.  
 
Förhoppningen var att tillföra ett empiriskt bidrag till forskningen då problemformuleringen 
syftar till att dokumentera befintliga lösningar av ärmhålskonstruktioner som inte tidigare har 
dokumenterats med fokus på passform. Förhoppningen var även att tillföra ett metodologiskt 
bidrag då nya konstruktionsbeskrivningar utvecklades och dokumenterades.  

1.3 Syfte 
Syftet var att undersöka passformen av ärmhålskonstruktioner i befintlig litteratur med hjälp av 
en alternativ metod för att sedan konstruera nya grundmönster anpassade för funktionsplagg med 
fokus på passform av en isatt ärm och en raglanärm, för målgrupperna herr och dam. Detta för att 
underlätta företagets arbete vid framtagningen av nya modeller. 

Avgränsningar:  
Studien fokuserade på företagets passformsproblem av överdelar och ärmhål anpassade för 
funktionsplagg, samt på ärmhålskonstruktioner av isatta ärmar och raglanärmar anpassade för 
målgrupperna herr- och dam, trots att företaget arbetar med fler målgrupper.  



11 

 

1.4 Frågeställningar 
• Frågeställning 1: Hur konstrueras en raglanärm för att skapa god passform för 

målgrupperna herr och dam?  
 

• Frågeställning 2: Hur konstrueras en isatt ärm för att skapa god passform för 
målgrupperna herr och dam?  
 

• Frågeställning 3: Vilka är skillnaderna mellan konstruktionslösningarna för målgrupperna 
herr- och dam?  
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2. Litteratur- och teoriöversikt  
 
Den litteratur som användes under studien var kurslitteratur, böcker och vetenskapliga artiklar 
som omfattade metod, passform, konstruktion och avprovning. Enligt (Tonnquist, 2012) finns 
många delar i ett projekt som är viktiga för slutresultatet och därför bör projektets omfattning 
analyseras redan tidigt i processen. Ett sätt att genomföra detta är att bryta ner projektets 
viktigaste moment i mindre delar för att ge en överblick över arbetsomfattningen. Detta med 
hjälp av en WBS – Work breakdown structure (Tonnquist, 2012).   

Människans kroppsform och kläder med anpassad passform är inte något nytt i klädesindustrin, 
faktum är att detta förekommer redan i forntida egyptiska gravar. Trots att det är en viktig del 
läggs inte så stort fokus på just detta område inom konfektionsindustrin (Andersson, 2007). I en 
studie har kroppsmått för herrar analyserats och ett storlekssystem för herrkläder har 
framställts tillsammans med kroppsmåttlistor och marknadsandelstabeller (TEFO & KIF, 1979). 
En liknande studie har framställt kroppsmåttlistor, marknadsandelstabeller och ett storlekssystem 
för damkläder (STU, TEFO & KIF, 1979). Det finns tidigare forskning som omfattar olika 
konstruktionsbeskrivningar av ärmhål. Dessa konstruktionslösningar av raglan varierar, vissa har 
ett axelinsnitt, vissa har en överärmsöm och vissa har endast en underärmsöm. Konstruktionerna 
för isatt ärm har varierande rörelsevidder och ärmhålsformer. Därför kan frågan ställas vilket 
konstruktionssätt som egentligen ger bäst passform.  
 
Aldrich (2008) och Armstrong (2010) beskriver olika konstruktionsbeskrivningar av raglanärmar 
anpassade för målgruppen dam. Aldrich (2008) beskriver en klassisk raglanärm med ett 
axelinsnitt konstruerad från en grund i boken. En beskrivning av en raglanärm som konstrueras 
från en kimonoärm finns och denna konstruktion har endast en underärmsöm. Enligt Armstrong 
(2010) ska en raglanärm konstrueras med överärmsöm och sänkt ärmhålsdjup, konstruktionen 
konstrueras från valfri grund. En beskrivning av raglanärm med endast underärmsöm anpassad 
för trikåplagg förekommer. (Aldrich, 2008). Öberg & Ersman (2010), Aldrich (2008) och 
Armstrong (2010) beskriver mönsterkonstruktion för isatta ärmar anpassade för målgruppen dam. 
Aldrich (2008) beskriver ett grundmönster för lösare plagg och har en högre ärmkulle. Öberg & 
Ersman (2010) beskriver en grundkonstruktion anpassad för skjortor som har en lägre ärmkulle, 
samt en modell som är anpassad för en kroppsnära t-shirt med låg ärmkulle och sänkt 
ärmhålsdjup. Även Armstrong (2010) beskriver en konstruktion anpassad för en kroppsnära t-
shirt i trikå med sänkt ärmhålsdjup, men denna med hög ärmkulle. Dessa konstruktionslösningar 
av raglanärmar och isatta ärmar för dam varierar och även här ställs därför frågan vilket 
konstruktionssätt som egentligen ger bäst passform.  

Aldrich (2011), Öberg & Ersman (1989) och Kershaw (2013) beskriver konstruktionslösningar 
av raglanärm för målgruppen herr. Aldrich (2011) beskriver två raglanärmar med endast 
underärmsöm, varav en konstrueras enligt deras grundmönster och den andra från ett 
kimonomönster som är anpassad för ytterplagg. Kershaw (2013) beskriver en konstruktion av en 
raglanärm som är anpassad för ytterplagg men med lösare passform en överärmsöm. Öberg & 
Ersman (1989) beskriver en konstruktion av en raglanärm med överärmsöm, konturerad från 
bokens jackgrundmönster men här konstrueras ärmhålsdjupet längre. Öberg & Ersman (2010), 
Aldrich (2008). Kim & Kim (2014) beskriver konstruktionslösningar av isatt ärm för målgruppen 
herr. Aldrich (2008) beskriver ett grundmönster för en kroppsnära klassisk t-shirt i trikå. Öberg & 
Ersman (1989) beskriver en grundkonstruktion anpassad för jackor med större rörelsevidd, samt 
en grundkonstruktion för skjortor med en lägre ärmkulle. Kim & Kim (2014) beskriver en 
grundkonstruktion anpassad för skjortor men med en högre ärmkulle. Dessa 
konstruktionslösningar varierar och samma frågeställning återkommer igen.  
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Alla ovanstående konstruktioner består av ett fram- och bakstycke tillsammans med en ärm, 
rörelsetillägg är inräknade i konstruktionsmåtten. Konstruktionerna sker med hjälp av stödlinjer 
efter plaggets längd och viddmått, samt beskrivningar tillsammans med mått över hur 
konstruktionslinjerna ska ritas.  
 
Studiens avprovningar och passform är en viktig del för slutresultatet. Liechty, Pottberg & 
Rasband (2010) beskriver olika passformsproblem som kan förekomma vid grundmönster för 
målgruppen dam och teorier om åtgärder. 3D-simulering anses vara ett användbart visuellt 
analysverktyg, men det finns studier angående giltigheten av 3D-simulationer. Song & Ashdown 
(2010) undersöker detta närmare genom att jämföra resultat av passformsanalyser med hjälp av 
fysiska modeller och 3D-prototyper där samma modeller avprovades med båda metoderna. 
Resultatet visar att olika områden av kroppen har olika nivåer av tillförlitlighet och skillnaden på 
passformen blir stor för vissa modeller. Passformen kan variera stort beroende på plaggets 
material. Detta nämns i en artikel av Ancutiene, Strazdiene & Lekeckas (2014) som beskriver en 
studie om hur olika material påverkar passformen av ett plagg. En figursydd klänning sys upp i 
3D och sedan appliceras sex olika materialblandningar med olika mekaniska egenskaper på 
plagget och skillnaderna på passformen är tydliga. Studien kontrollerar och analyserar 
passformen över bysten, ryggen och i ärmhålet. Slutsatsen belyser att plaggets material påverkar 
passformen starkt.  

Definitioner:  

Hua, D., Li, W., & Shi, X. (2014) beskriver en studie som bygger på alternativa resultatmetoder 
och att använda ortogonala, tvådimensionella koordinatsystem föreslås som ett alternativ i 
studien. Tillvägagångssättet är lämplig vid större studier och vid tydliga illustrationer av ett 
resultat. Studien beskriver x- och y- axelns positioner med 90° öppning. Artikelns resultat visas 
bland annat i dessa tvådimensionella koordinatsystem, figur 3.  

Artikeln beskriver skärningen mellan två linjer, den punkt där båda linjer sammanfaller benämns 
som skärningspunkt eller brytningspunkt (Hua, D., Li, W., & Shi, X. 2014). 

 

Figur 3: Tvådimensionellt koordinatsystem 

Ovanstående litteratur innehåller olika teorier om hur ärmar och ärmhål ska konstrueras på bästa 
sätt och hur rapportering ska anpassas efter ändamålet. Detta var teorier som var genomgående 
och togs hänsyn till under studien.  
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3. Metod  
 
Denna studie har utförts i tre steg. Den första delen var en förstudie där befintliga 
konstruktionslösningar av isatta ärmar och raglanärmar konstruerades och provades av i 
programvarorna Lectra (2015) Modaris och Lectra (2013) Modaris 3D prototyping. Eftersom 
varumärket erbjuder funktionsplagg i olika material, applicerades tre olika materialegenskaper 
vid avprovningarna under förstudien. Detta för att se hur materialen påverkar passformen.  

Andra delen var produktutvecklingen av grundmönster som skedde från förstudiens resultat och 
befintliga måttlistor från företaget. För att analysera hur material påverkar passformen av 
grundmönstren valdes de att vara anpassade för två olika användningsområden som kräver två 
olika material. Detta genom att konstruera grundmönster för två t-shirts i trikå med isatt ärm och 
två skaljackor i vävt tyg med raglanärm. Totalt 4 grundmönster som benämns som siffrorna 1-4 
tillsammans med grundmönstrets filnamn:  

1. WSJACKET: Skaljacka med raglanärm, Dam  
2. WSTSHIRT: T-shirt med isatt ärm, Dam 
3. MSJACKET: Skaljacka med raglanärm, Herr 
4. MSTSHIRT: T-shirt med isatt ärm, Herr  

Den tredje delen var att sammanställa studiens resultat. 

För att beskriva metodens process tydligare illustreras den i en WBS – Work breakdown 
structure, figur 4 (Tonnquist, 2012).  

Figur 4: WBS (Tonnquist, 2012). 

3.1 Förstudie  
Första steget i studien var en förstudie som omfattade en ärmhålsstudie. En litteraturstudie 
genomfördes för att undersöka befintliga konstruktionslösningar för isatt ärm och raglanärm. 
Dessa konstruerades för att sedan sys upp och provas av i Lectra (2013) Modaris 3D prototyping, 
för att sedan analysera ärmhålens passform. Alla konstruktioner utgick ifrån den grund och dess 
konstruktionsmått som var beskriven i respektive konstruktion för att bidra med en bild över hur 
bokens grundmönster såg ut. Alla konstruerades med en kort ärmlängd för ett visa ett 
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genomgående resultat. För att sammanställa ett tydligt resultat upprättades ett 
avprovningsprotokoll, bilaga 1:1, som sedan låg till grund för avprovningarna i Lectra (2013) 
Modaris 3D prototyping. Avprovningsprotokollet innehöll sju olika punkter som omfattade 
viktiga frågor om passformen som enligt företaget och för studien var viktiga. Olika parametrar 
valdes att fokuseras på vid konstruktion av ärmhålen för att sammanställa ett tydligt resultat av 
passformen. Dessa parametrar för isatt ärm var:  

1. Formen av framstyckets ärmhål 
2. Formen av bakstyckets ärmhål 
3. Ärmkullens höjd och form, förflyttning i x- och y-led.   

Dessa parametrar för raglanärm var:  

1. Formen av framstyckets raglansöm, förflyttning i x- och y-axel och placering av 
brytningspunkt.   

2. Formen av bakstyckets raglansöm, förflyttning i x- och y-axel och placering av 
brytningspunkt.   

3. Raglanärmens form, förflyttning i x- och y-axel och placering av brytningspunkt.   
4. Med eller utan axelinsnitt/överärmssöm 

Totalt 16 konstruktionsbeskrivningar konstruerades, åtta för dam och åtta för herr. Antalet valdes 
på grund av de olika metoderna för konstruktion av ärmhålen. Fyra i varje grupp om åtta 
omfattade isatt ärm och fyra omfattade raglanärm. Urvalet skedde beroende på 
konstruktionslösning, plaggtyp och material. Dessa benämns som A-P, figur 5.  

 

Figur 5: Översikt av konstruktionsbeskrivningar. 

A Aldrich, W (2008). Metric pattern cutting for 
women's wear . 5th ed. 

Basic Raglan Sleeve, s. 60-61

B Aldrich, W (2008). Metric pattern cutting for 
women's wear . 5th ed. 

Basic and easy fitting tee shirt, track suit and 
jersey blocks, s.150-151

C Aldrich, W (2008). Metric pattern cutting for 
women's wear . 5th ed. 

Knitwear adaption raglan sleeve, s.160-161

D Armstrong, H. J. (2010). Patternmaking for 
fashion design. 5th ed. 

Raglan Sleeve s. 400-403

E Aldrich, W (2008). Metric pattern cutting for 
women's wear . 5th ed. 

The easy fitting bodice block, s.18-19

F Öberg, I., Ersman, H., (2010). Mönster och 
konstruktioner för damkläder, 5th ed. 

Konstruktionsbeskrivning – skjorta, s.288-291

G Öberg, I., Ersman, H., (2010). Mönster och 
konstruktioner för damkläder, 5th ed. 

T-shirt (trikå), s.255-256

H Armstrong, H. J. (2010). Patternmaking for 
fashion design. 5th ed. 

Dartless stretchy knit – draft 1, s.735

I Aldrich, W. (2011). Metric pattern cutting for 
menswear. 5th ed. 

Raglan sleeve (flat kimono block), s. 64-65

J Aldrich, W. (2011). Metric pattern cutting for 
menswear. 5th ed. 

Classic raglan sleeve, s. 74-75

K Öberg, I., & Ersman, H. (1989). 
Mönsterkonstruktion: Herrkläder. 

Djup raglan, s. 110-111

L Kershaw, G. (2013). Pattern cutting for 
menswear. 

Waxed jacket, s.288 och framåt

M Aldrich, W. (2011). Metric pattern cutting for 
menswear. 5th ed. 

The tee shirt and knitwear blocks (jersey fabrics), 
s.24

N Öberg, I., & Ersman, H. (1989). 
Mönsterkonstruktion: Herrkläder. 

Grundmönster till jacka, s. 164-167

O0 Öberg, I., & Ersman, H. (1989). 
Mönsterkonstruktion: Herrkläder. 

Grundmönster till skjorta, s. 160-163

P Kim, M., & Kim, I. (2014). Patternmaking for 
menswear: Classic to contemporary (1st ed.)

Torso Sloper and sleeve sloper, s. 21-32 
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Resultatet av förstudien analyserades under avprovningarna i Lectra (2013) Modaris 3D 
prototyping med hjälp av funktionen: Pieces, där varje mönsterdel är markerad med varsin färg. 
Avatarerna var anpassade efter företagets önskade kroppsmått under avprovningarna. Detta 
dokumenterades med hjälp av foton. De konstruktioner som ansågs ha bäst passform utvecklades 
för att sedan ligga som grund vid konstruktionen av grundmönstren. 

3.2 Grundmönster 
Andra steget i studien var produktframtagningen av grundmönstren. Tidigt under denna del av 
studien skapades preliminära plaggskisser för varje grundmönster. Detta för att skapa en 
uppfattning om hur företaget ville att grundmönstren skulle se ut.  

När konstruktioner för en isatt ärm och en raglanärm hade valts och utvecklats under förstudien, 
konstruerades grundmönstren efter företagets måttlistor i CAD-programvaran Lectra (2015) 
Modaris. Företagets grundstorlekar är C38 för dam och Medium för herr och detta var 
utgångspunkten för grundmönstren. Dessa provades av som 3D-prototyper i Lectra (2013) 
Modaris 3D prototyping programvara samt som sömnadsprover i verkligheten. Avatarerna var 
anpassade efter företagets önskade kroppsmått under avprovningarna. Tidigt i processen 
genomfördes avprovningar i 3D för att minimera antalet sömnadsprover. När passformen ansågs 
motsvara företagets önskemål syddes sömnadsprover upp.  

Avprovningarna skedde kontinuerligt på företaget tillsammans med företagets designtekniker. Ett 
avprovningsprotokoll upprättades, bilaga 1:2, för att kontrollera passformen under provningarna. 
Avprovningsprotokollet innehöll 13 olika punkter som omfattade viktiga frågor om passformen 
som enligt företaget och för studien var viktiga. Dessa frågor ställdes till provpersonen under 
avprovningarna. Under varje avprovning av sömnadsproverna kartlagdes olika passformsproblem 
som inte hade upptäckts vid 3D-prototyperna. Konstruktionen justerades efter detta innan nya 
sömnadsprov syddes upp. Detta tills passformen av sömnadsproven ansågs motsvara företagets 
önskemål.  

Processen dokumenterades i en progressionsmåttlista, bilaga 2:1-2:4. Innan avprovningarna 
kontrollmättes sömnadsproverna och eventuella differenser mellan mönstret och provet 
dokumenterades. Slutligen syddes grundmönstren upp i verkligheten som slutliga sömnadsprover 
och i Lectra (2013) Modaris 3D prototyping som slutliga 3D-prototyper. Avprovningarna i 3D 
dokumenterades med hjälp av foton på tre olika sätt:  

• Med funktionen: Pieces. Varje mönsterdel är markerad med varsin färg för att visa hur 
mönsterdelarna förändras. 

• Med funktionen: Ease. Mönsterdelarna färgas med en färgskala beroende på hur mycket 
rörelsevidd som finns i plagget. 

• Med rätt material, färg och detaljer som dem slutliga sömnadsproverna.  

Även sömnadsproverna dokumenterades med foton under avprovningarna som skedde på docka 
och på person. Totalt 6 provpersoner har deltagit under avprovningarna, 3 kvinnor och 3 män. 
Varje sömnadsprov avprovades på 3 provpersoner för att verifiera passformen. Provpersonernas 
kroppsmått låg inom intervallet för respektive storlek och detta dokumenterades i protokollet, 
bilaga 1:2.  

3.3 Sammanställning av resultat 
Tredje steget i studien var att skapa en sammanställning av resultatet. Här sammanställdes 
förstudien, olika passformsproblemen, hur olika konstruktioner påverkas av olika parametrar 
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samt vilken konstruktionslösning som anses vara den mest optimala för grundmönstren. Under 
produktutvecklingen av grundmönstren ändrades konstruktionslösningarna kontinuerligt efter 
olika passformsproblem för att sedan skapa slutliga grundmönster. När dessa var färdigställda 
skapades slutliga plaggskisser och 3D-prototyper.  

Skillnader mellan konstruktionslösningarna av ärmhålen för herr och dam sammanställdes. 
Likheter och skillnader belyses och analyseras.  
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4. Resultat 

4.1 Förstudie  

4.1.1 Ärmhålsstudie: Konstruktion utifrån befintlig litteratur  

De 16 konstruktionsbeskrivningar som valdes ut ur befintlig litteratur konstruerades och 
analyserades med avseende på de parametrar som nämns i metoden. En tydligare beskrivning av 
resultatet redovisas i figur 6-9.  

 

Figur 6: Konstruktionsbeskrivningar, Raglanärm: Dam. 

 

Figur 7: Konstruktionsbeskrivningar, Isatt ärm: Dam. 

Raglan ärm Beskrivning 

A
Aldrich, W (2008). Metric 
pattern cutting for women's 
wear . 5th ed. 

Basic Raglan Sleeve, s. 60-61

Klassisk raglan ärm med en axelinsnitt, 
konstruerad utifrån grunden: The easy fitting 
bodice block, som beskrivs i boken. Raglan 
sömmen formas + i x-del med brytningspunkt 
vid 2/3 av sträckan, därifrån fortsätter 
ursprungliga ärmålet. Ärmen formas endast 
+ i x-led.

B
Aldrich, W (2008). Metric 
pattern cutting for women's 
wear . 5th ed. 

Basic and easy fitting tee shirt, 
track suit and jersey blocks, 
s.150-151

Konstruktion av en raglan ärm anpassad för 
trikåplagg. Raglan sömmen och ärmkullen är 
rak tills brytningspunkten vid 3/4 av sträckan, 
därifrån fortsätter ursprungliga ärmålet. 

C
Aldrich, W (2008). Metric 
pattern cutting for women's 
wear . 5th ed. 

Knitwear adaption raglan 
sleeve, s.160-161

En konstruktion som beskriver en kimono-
liknande ärm där ärmlinjerna fortsätter ifrån 
axelsömen och ärmhålspunkten. Raglan 
sömmen och ärmkullen är rak hela sträckan.

D
Armstrong, H. J. (2010). 
Patternmaking for fashion 
design. 5th ed. 

Raglan Sleeve s. 400-403

Konstruktion av raglan ärm med överärmsöm 
och sänkt ärmhålsdjup, utifrån valfri grund. 
Raglan sömmen formas + i x-del med 
brytningspunkt vid 3/5 av sträckan, därifrån 
fortsätter ursprungliga ärmålet. Ärmen 
formas endast + i x-led.

Isatt ärm Beskrivning 

E
Aldrich, W (2008). Metric 
pattern cutting for women's 
wear . 5th ed. 

The easy fitting bodice block, 
s.18-19

Ett grundmönster för lösare klänningar/plagg 
med raglan- eller kimono ärm.  Fram- och 
bakstycke konstrueras i olika block. Ärmhålet 
fram och bak, samt ärmkullens sidor har 
därför olika form. 

F

Öberg, I., Ersman, H., 
(2010). Mönster och 
konstruktioner för 
damkläder, 5th ed. 

Konstruktionsbeskrivning – 
skjorta, s.288-291

En grundkonstruktion anpassad för skjortor.  
Fram- och bakstycke konstrueras i olika 
block. Ärmhålet fram och bak, samt 
ärmkullens sidor har därför olika form. 

G

Öberg, I., Ersman, H., 
(2010). Mönster och 
konstruktioner för 
damkläder, 5th ed. 

T-shirt (trikå), s.255-256

Kontruerad efter bokens skjortgrund. 
Modellen är anpassad för kroppsnära t-shits 
med låg ärmkulle och sänkt halshål och 
ärmhålsdjup. Konstruktionen utgår ifrån 
bakstycket. Ärmhålet fram och bak, samt 
ärmkullens sidor har ändå olika form. 

H
Armstrong, H. J. (2010). 
Patternmaking for fashion 
design. 5th ed. 

Dartless stretchy knit – draft 1, 
s.735

Konstruktion anpassat för en kroppsnära t-
shirt i trikå med sänkt ärmhålsdjup och hög 
ärmkulle. Fram- och bakstycke konstrueras i 
olika block. Ärmhålet fram och bak, samt 
ärmkullens sidor har därför olika form. 

Konstruktioner – Dam

Konstruktioner – Dam

Raglan ärm Beskrivning 

A
Aldrich, W (2008). Metric 
pattern cutting for women's 
wear . 5th ed. 

Basic Raglan Sleeve, s. 60-61

Klassisk raglan ärm med en axelinsnitt, 
konstruerad utifrån grunden: The easy fitting 
bodice block, som beskrivs i boken. Raglan 
sömmen formas + i x-del med brytningspunkt 
vid 2/3 av sträckan, därifrån fortsätter 
ursprungliga ärmålet. Ärmen formas endast 
+ i x-led.

B
Aldrich, W (2008). Metric 
pattern cutting for women's 
wear . 5th ed. 

Basic and easy fitting tee shirt, 
track suit and jersey blocks, 
s.150-151

Konstruktion av en raglan ärm anpassad för 
trikåplagg. Raglan sömmen och ärmkullen är 
rak tills brytningspunkten vid 3/4 av sträckan, 
därifrån fortsätter ursprungliga ärmålet. 

C
Aldrich, W (2008). Metric 
pattern cutting for women's 
wear . 5th ed. 

Knitwear adaption raglan 
sleeve, s.160-161

En konstruktion som beskriver en kimono-
liknande ärm där ärmlinjerna fortsätter ifrån 
axelsömen och ärmhålspunkten. Raglan 
sömmen och ärmkullen är rak hela sträckan.

D
Armstrong, H. J. (2010). 
Patternmaking for fashion 
design. 5th ed. 

Raglan Sleeve s. 400-403

Konstruktion av raglan ärm med överärmsöm 
och sänkt ärmhålsdjup, utifrån valfri grund. 
Raglan sömmen formas + i x-del med 
brytningspunkt vid 3/5 av sträckan, därifrån 
fortsätter ursprungliga ärmålet. Ärmen 
formas endast + i x-led.

Isatt ärm Beskrivning 

E
Aldrich, W (2008). Metric 
pattern cutting for women's 
wear . 5th ed. 

The easy fitting bodice block, 
s.18-19

Ett grundmönster för lösare klänningar/plagg 
med raglan- eller kimono ärm.  Fram- och 
bakstycke konstrueras i olika block. Ärmhålet 
fram och bak, samt ärmkullens sidor har 
därför olika form. 

F

Öberg, I., Ersman, H., 
(2010). Mönster och 
konstruktioner för 
damkläder, 5th ed. 

Konstruktionsbeskrivning – 
skjorta, s.288-291

En grundkonstruktion anpassad för skjortor.  
Fram- och bakstycke konstrueras i olika 
block. Ärmhålet fram och bak, samt 
ärmkullens sidor har därför olika form. 

G

Öberg, I., Ersman, H., 
(2010). Mönster och 
konstruktioner för 
damkläder, 5th ed. 

T-shirt (trikå), s.255-256

Kontruerad efter bokens skjortgrund. 
Modellen är anpassad för kroppsnära t-shits 
med låg ärmkulle och sänkt halshål och 
ärmhålsdjup. Konstruktionen utgår ifrån 
bakstycket. Ärmhålet fram och bak, samt 
ärmkullens sidor har ändå olika form. 

H
Armstrong, H. J. (2010). 
Patternmaking for fashion 
design. 5th ed. 

Dartless stretchy knit – draft 1, 
s.735

Konstruktion anpassat för en kroppsnära t-
shirt i trikå med sänkt ärmhålsdjup och hög 
ärmkulle. Fram- och bakstycke konstrueras i 
olika block. Ärmhålet fram och bak, samt 
ärmkullens sidor har därför olika form. 

Konstruktioner – Dam

Konstruktioner – Dam
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Figur 8: Konstruktionsbeskrivningar, Raglanärm: Herr. 

 

Figur 9: Konstruktionsbeskrivningar, Isatt ärm: Herr. 

Under förstudien gavs många insikter om hur ärmhålsformen och ärmkullens form kan vara olika 
utformade och hur de påverkar passformen. För att tydligt visa hur studiens 
ärmhålskonstruktioner skiljer sig från varandra illustrerades detta i figur 10. Tillsammans med en 
översikt i tabell 1. Beskrivningarna visar hur linjerna formas samt vart brytningspunkterna ligger, 
d.v.s. där den svarta linjen korsar den röda. (Hua, D., Li, W., & Shi, X. 2014).  

 

Raglan ärm Beskrivning 

I
Aldrich, W. (2011). Metric 
pattern cutting for 
menswear. 5th ed. 

Raglan sleeve (flat kimono 
block), s. 64-65

Konstrueras utifrån ett kimono-grundmönster 
utan axelsöm, anpassat för ytterplagg. 
Raglan sömmen formas både - och + i x-del 
med brytningspunkt vid 2/3 av sträckan . 
Ärmen formas endast + i x-led.

J
Aldrich, W. (2011). Metric 
pattern cutting for 
menswear. 5th ed. 

Classic raglan sleeve, s. 74-75

Konstruerad utifrån grund från boken. 
Raglan sömmen formas både - och + i x-del 
med brytningspunkt 3/4 av sträckan. Samma 
princip används för både fram- och 
bakstycke. Ärmen formas endast + i x-led.

K

Öberg, I., & Ersman, H. 
(1989). 
Mönsterkonstruktion: 
Herrkläder. 

Djup raglan, s. 110-111

En konstruktion av en raglan ärm med 
överärmsöm, kontruerad utifrån bokens 
jackgrundmönster men ärmhålsdjupen 
konstrueras djupare. Raglan sömmenfromas 
endast + i x-led. Ärmen formas endast + i x-
led. 

L Kershaw, G. (2013). Pattern 
cutting for menswear. 

Waxed jacket, s.288 och framåt

En konstruktion med raglan ärm med 
överärmsöm, anpassad för en jacka med 
lösare passform.  Raglan sömmen formas + i 
x-del med brytningspunkt vid 3/4 av sträckan, 
därifrån fortsätter ursprungliga ärmålet. 
Ärmen formas endast + i x-led.

Isatt ärm Beskrivning 

M
Aldrich, W. (2011). Metric 
pattern cutting for 
menswear. 5th ed. 

The tee shirt and knitwear 
blocks (jersey fabrics), s.24

Ett grundmönster för en kroppsnära klassisk 
t-shirt i trikå. Fram- och bakstycke kontrueras 
i ett block med en skillnad för halshålsdjupet 
fram och bak. Ärmhålet fram och bak, samt 
ärmkullens sidor har därför samma form.

N

Öberg, I., & Ersman, H. 
(1989). 
Mönsterkonstruktion: 
Herrkläder. 

Grundmönster till jacka, s. 164-
167

En vidare och kortare grund med framflyttad 
axelsöm, anpassad för ytterplagg. Fram- och 
bakstycke konstrueras i olika block. Ärmhålet 
fram och bak, samt ärmkullens sidor har 
därför olika form. 

O0

Öberg, I., & Ersman, H. 
(1989). 
Mönsterkonstruktion: 
Herrkläder. 

Grundmönster till skjorta, s. 160-
163

EJ FÄRDIGSTÄLLD

P Kershaw, G. (2013). Pattern 
cutting for menswear. 

Grundkonstruktion EJ FÄRDIGSTÄLLD

Konstruktioner – Herr

Konstruktioner – Herr

Raglan ärm Beskrivning 

I
Aldrich, W. (2011). Metric 
pattern cutting for 
menswear. 5th ed. 

Raglan sleeve (flat kimono 
block), s. 64-65

Konstrueras utifrån ett kimono-grundmönster 
utan axelsöm, anpassat för ytterplagg. 
Raglan sömmen formas både - och + i x-del 
med brytningspunkt vid 2/3 av sträckan . 
Ärmen formas endast + i x-led.

J
Aldrich, W. (2011). Metric 
pattern cutting for 
menswear. 5th ed. 

Classic raglan sleeve, s. 74-75

Konstruerad utifrån grund från boken. 
Raglan sömmen formas både - och + i x-del 
med brytningspunkt 3/4 av sträckan. Samma 
princip används för både fram- och 
bakstycke. Ärmen formas endast + i x-led.

K

Öberg, I., & Ersman, H. 
(1989). 
Mönsterkonstruktion: 
Herrkläder. 

Djup raglan, s. 110-111

En konstruktion av en raglan ärm med 
överärmsöm, kontruerad utifrån bokens 
jackgrundmönster men ärmhålsdjupen 
konstrueras djupare. Raglan sömmenfromas 
endast + i x-led. Ärmen formas endast + i x-
led. 

L Kershaw, G. (2013). Pattern 
cutting for menswear. 

Waxed jacket, s.288 och framåt

En konstruktion med raglan ärm med 
överärmsöm, anpassad för en jacka med 
lösare passform.  Raglan sömmen formas + i 
x-del med brytningspunkt vid 3/4 av sträckan, 
därifrån fortsätter ursprungliga ärmålet. 
Ärmen formas endast + i x-led.

Isatt ärm Beskrivning 

M
Aldrich, W. (2011). Metric 
pattern cutting for 
menswear. 5th ed. 

The tee shirt and knitwear 
blocks (jersey fabrics), s.24

Ett grundmönster för en kroppsnära klassisk 
t-shirt i trikå. Fram- och bakstycke kontrueras 
i ett block med en skillnad för halshålsdjupet 
fram och bak. Ärmhålet fram och bak, samt 
ärmkullens sidor har därför samma form.

N

Öberg, I., & Ersman, H. 
(1989). 
Mönsterkonstruktion: 
Herrkläder. 

Grundmönster till jacka, s. 164-
167

En vidare och kortare grund med framflyttad 
axelsöm, anpassad för ytterplagg. Fram- och 
bakstycke konstrueras i olika block. Ärmhålet 
fram och bak, samt ärmkullens sidor har 
därför olika form. 

O0

Öberg, I., & Ersman, H. 
(1989). 
Mönsterkonstruktion: 
Herrkläder. 

Grundmönster till skjorta, s. 160-
163

En grundkonstruktion anpassad för skjortor.  
Fram- och bakstycke konstrueras i olika 
block. Ärmhålet fram och bak, samt 
ärmkullens sidor, har därför olika form. 

P

Kim, M., & Kim, I. (2014). 
Patternmaking for 
menswear: Classic to 
contemporary (1st ed.)

Torso Sloper and sleeve sloper, 
s. 21-32 

En grundkonstruktion av body och ärm 
anpassad för skjortor.  Fram- och bakstycke 
konstrueras i olika block. Ärmhålet fram och 
bak, samt ärmkullens sidor, har därför olika 
form. 

Konstruktioner – Herr

Konstruktioner – Herr
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Figur 10: Illustrationer av ärmhålskonstruktioner. 

Tabell 1: Översikt av illustrationer. 

 

4.1.2 Prototyper i 3D  

Konstruktionerna provades av i Lectra (2013) Modaris 3D prototyping enligt en metod av 
Ancutiene, Strazdiene & Lekeckas (2014). Resultatet visar att passformen förändrades beroende 
på vilket material som användes. Materialen i studien hade olika kvalitéer, materialblandningar 
och vikt/m² för att ge varierade resultat. Material 3 visade överlag bäst resultat då detta material 
är tunnast och mest formbart. Material 1 visade överlag ett mindre bra resultat då detta material är 
stelare och inte lika följsamt. Resultatet illustrerades i figur 11-14. Tillsammans med en översikt i 
tabell 2. 
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Tabell 2: Översikt av material. 

 

 
Figur 11: 3D-prototyper, Raglanärm: Dam. 

 
Figur 12: 3D-prototyper, Isatt ärm: Dam. 

Material 1 Material 2 Material 3

A

B

C

D

Material 1 Material 2 Material 3

E

F

G

H

Material 1 Material 2 Material 3

A

B

C

D

Material 1 Material 2 Material 3

E

F

G

H
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Figur 13: 3D-prototyper, Raglanärm: Herr. 

 
Figur 14: 3D-prototyper, Isatt ärm: Herr. 

4.1.3 Avprovning: Ärmhålskonstruktioner   

Analys av prototyper i 3D och passform 

Passformen analyserades med hjälp av avprovningsprotokollet, bilaga 1:1. 
Avprovningsprotokollet var byggt på ett poängsystem, med en skala från 1-5, där 5 var bäst 
resultat. Material 2 var det material som stämmer överens med företagets önskemål för 
grundmönstren 1. WSJACKET och 3. MSJACKET medan material 3 var det som stämmer 
överens med företagets önskemål av material för grundmönstren 2. WSTSHIRT och 4. 

Material 1 Material 2 Material 3

I

J

K

L

Material 1 Material 2 Material 3

M

N

O0 EJ FÄRDIGSTÄLLD EJ FÄRDIGSTÄLLD EJ FÄRDIGSTÄLLD

P EJ FÄRDIGSTÄLLD EJ FÄRDIGSTÄLLD EJ FÄRDIGSTÄLLD

Material 1 Material 2 Material 3

I

J

K

L

Material 1 Material 2 Material 3

M

N

O0

P
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MSTSHIRT. Poängen bedömdes i det korrekta materialet som sedan skulle användas för 
grundmönstren:  

• Konstruktion A, B, C, D: Material 1  
• Konstruktion E, F, G, H: Material 3 
• Konstruktion I, J, K, L: Material 1 
• Konstruktion M, N, O, P: Material 3 

 Poängresultatet presenteras i tabell 3. 

Tabell 3: Resultat av passform. 

 

Trots att konstruktion A och D fick samma antal poäng för raglanärmarna för målgrupp dam 
valdes raglankonstruktionen A (Armstrong 2010) till grunden för grundmönster 1. WSJACKET. 
Konstruktion A hade bäst passform av ärmhålet men poängresultatet drogs ner på grund av sämre 
passform i halshålet. Grundmönster 2. WSTSHIRT valdes att utgå ifrån konstruktion F, enligt 
Öberg & Ersman (2010) då den fick högst poäng av konstruktionerna för isatt ärm för målgrupp 
dam.  

Poäng (1-35)

A 31

B 27

C 29

D 31

E 28

F 30

G 25

H 22

I 17

J 19

K 12

L 28

M 30

N 25

O 22

P 28Kim, M., & Kim, I. (2014) Torso Sloper and sleeve sloper, s. 21-32 

Aldrich, W. (2011)
The tee shirt and knitwear blocks (jersey 
fabrics), s.24

Öberg, I., & Ersman, H. (1989) Grundmönster till jacka, s. 164-167

Öberg, I., & Ersman, H. (1989) Djup raglan, s. 110-111

Kershaw, G. (2013) Waxed jacket, s.288 och framåt

Öberg, I., & Ersman, H. (1989) Grundmönster till skjorta, s. 160-163

Aldrich, W. (2011) Raglan sleeve (flat kimono block), s. 64-65

Aldrich, W. (2011) Classic raglan sleeve, s. 74-75

Armstrong, H. J. (2010) Dartless stretchy knit – draft 1, s.735

Öberg, I., Ersman, H., (2010) T-shirt (trikå), s.255-256

Basic Raglan Sleeve, s. 60-61

Basic and easy fitting tee shirt, track suit 
and jersey blocks, s.150-151

Knitwear adaption raglan sleeve, s.160-161

Raglan Sleeve s. 400-403

The easy fitting bodice block, s.18-19

Konstruktionsbeskrivning – skjorta, s.288-
291

Armstrong, H. J. (2010)

Öberg, I., Ersman, H., (2010)

Aldrich, W (2008)

Aldrich, W (2008)

Aldrich, W (2008)

Aldrich, W (2008)

       Analys - Passform
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Bäst resultat av raglanärmarna för målgruppen herr fick konstruktion L (Kershaw 2013) och 
därför valdes grundmönster 3. MSJACKET att utgå ifrån denna konstruktion. Resultatet av 
konstruktionerna för isatta ärmar för målgrupp herr visade att konstruktion M enligt Aldrich 
(2011) hade bäst passform och var därför utgångspunkten för grundmönster 4. MSTSHIRT.  

Analys av konstruktionen och parametrar    

Utifrån detta resultat analyserades hur konstruktionens och metodens parametrar påverkar 
passformen enigt en metod av Hua, D., Li, W., & Shi, X. (2014). Beskrivningarna visade hur 
linjerna formas samt vart brytningspunkterna ligger, d.v.s. där konstruktionslinjen korsar den 
röda linjen. En röd diagonal linje placerades i koordinatsystemets origo. Detta koordinatsystem 
placerades sedan på konstruktionernas brytningspunkt för att visa hur linjerna formas jämfört 
med den röda linjen med hjälp av x- och y-axelns koordinater. Raglanärmarna saknade 
brytningspunkt och därför placeras koordinatsystemet så att den röda linjen möter början och 
slutet på ärmens raglansöm. Linjernas form benämndes efter hur stor förflyttningen var i x- och 
y-led.  

Denna analys för raglanärm visar att bäst passform av raglanärm uppnås när:  

1. Formen av framstyckets raglansöm: Linjen vid sträckan från halshålet till 
brytningspunkten ligger i princip jämt med den röda linjen tills brytningspunkten, därefter 
formas raglansömmen i x- och y-led. Alltså har sträckan mellan halshålet och 
brytningspunkten en väldigt liten rundning, sträckan mellan brytningspunkten och 
ärmhålsdjupets punkt har en djupare form och större rundning. Framstyckets raglansöm 
kräver större flyttningsvärde i x- och y-led än bakstyckets. Brytningspunkten på 
framstyckets ärmhål är placerad vid 1/3 av sträckan.  
 
Viktigt: För att ärmhålet ska ligga mot kroppen är det väldigt viktigt att den form som 
konstrueras på framstycket motsvarar den som konstrueras på ärmen. Minst lika stort eller 
större x- och y-värde som läggs till från den röda linjen, sträckan mellan halshålet och 
brytningspunkten, måste tas bort vid konstruktionen av ärmhålet på ärmen. Om båda 
dessa kurvor formas utåt kommer ärmhålet stå som en båge utifrån kroppen.  
 

2. Formen av bakstyckets raglansöm: Linjen vid sträckan från halshålet till brytningspunkten 
ligger i princip jämt med den röda linjen tills brytningspunkten, därefter formas 
raglansömmen i x- och y-led. Alltså har sträckan mellan halshålet och brytningspunkten 
en väldigt liten rundning även här och sträckan mellan brytningspunkten och 
ärmhålsdjupets punkt har en djupare form och större rundning. Bakstyckets raglansöm 
kräver ett mindre flyttningsvärde i x- och y-led än framstycket. Brytningspunkten på 
bakstyckets ärmhål är placerad vid 2/5 av sträckan. För att ärmhålet ska ligga mot 
kroppen är det även här viktigt att den form som konstrueras på bakstycket är lika stor 
eller större än den som konstrueras på ärmen.  
 

3. Raglanärmens form: Raglanärmens fram- och baksidor ska ha likvärdiga flyttningsvärden 
i x- och y-led och det är viktigt att raglanärmens axelparti inte blir för kort utan att hela 
ärmkullens höjd och axelbredden utnyttjas.  
 

4. Med eller utan axelinsnitt/överärmsöm: För studiens plaggtyp funktionsplagg, bedöms 
bäst passform uppnås när raglanärmen är utan axelinsnitt/överärmsöm.   

Detta redovisas i figur 15 och 16.  
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Figur 15: Resultat: Raglanärm, Dam. 

 

Figur 16: Resultat: Raglanärm, Herr. 

Denna analys redovisas i figur 17 och 18 och visar resultatet för isatt ärm och att bäst passform 
uppnås när fram- och bakstyckets ärmhål konstruerades olika. Vid analys av fram- och 
bakstycket för isatt ärm placeras koordinatsystemet så att den röda linjen möter axelspetsen och 
stämhacket. Bäst passform av isatt ärm uppnås när:  

1. Formen av framstyckets ärmhål: Framstycket kräver en rundare form över hela ärmhålet 
än vad bakstycket kräver. Formen mellan axelspetsen och stämhacket, som är placerat vid 
½ av ärmhålets sträcka, är mindre formad än sträckan mellan stämhacket och 
ärmhålsdjupets punkt. 
 

2. Formen av bakstyckets ärmhål: Bakstycket har en liten förflyttning i x-och y-led och har 
därför knappt någon form från axelspets till stämhacket som ska vara placerat på ca 2/3 av 
ärmhålets sträcka. Sträckan mellan hacket och ärmhålsdjupets punkt har ett större 
flyttningsvärde i x- och y-led och därför en betydligt djupare form.  
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5. Ärmkullens höjd och form: Ärmens framdel kräver större förflyttning i x- och y-led, d.v.s. 
mer form vid ärmkullens spets än vad bakstycket kräver. Det är viktigt att ärmkullen inte 
är för bred eller hög för att återspegla och balansera ärmhålets form i ärmen. En hög 
ärmkulle ger en mer kroppsnära ärm med mindre rörelsemöjligheter och en låg ärmkulle 
ger en mer utåt stående ärm med större rörelsemöjligheter. För studiens plaggtyp 
funktionsplagg bedöms bäst passform uppnås när ärmkullen är låg.  

Detta redovisas i figur 17 och 18.  

 

Figur 17: Resultat: Isatt ärm: Dam. 

 

Figur 18: Resultat: Isatt ärm: Herr. 

4.2 Grundmönster  
Grundmönstren konstruerades efter bestämda rörelsevidder från företaget. Grundmönster 1. 
WSJACKET och 3. MSJACKET med raglanärm är anpassade för ytterplagg med stora 
rörelsevidder och i vävda material. Dessa grundmönster konstruerades med en huva och en krage 
efter företagets önskemål, men alla avprovningsbilder visar endast grundmönstren tillsammans 
med huvan.  
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Grundmönster 2. WSTSHIRT och grundmönster 4. MSTSHIRT var anpassade för kroppsnära 
plagg med små rörelsevidder, samt för trikåmaterial. Grundmönstrens rörelsevidd benämndes 
från byst-/bröstviddens tillägg, detta redovisas i tabell 4.  

Tabell 4. Tillägg för rörelsevidd. 

 

4.2.1 Preliminära plaggskisser  

En svart-vit, preliminär plaggskiss skapades för att få en ungefärlig bild över hur grundmönstren 
skulle se ut och vilka avskärningar som var nödvändiga, figur 19.  

 

Figur 19: Fösta plaggskisser. 
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4.2.2 Konstruktion av grundmönster  

Alla grundmönster konstruerades i CAD-programvaran Lectra-Modaris med hjälp av stödlinjer 
som ritades efter plaggets längd- och viddmått som var framtagna från företagets måttlistor, 
tillsammans med TEFO & KIF (1979) och STU, TEFO & KIF(1979). För grundmönstren 1. 
WSJACKET och 3. MSJACKET som skulle produceras i ett vävt material var det viktigt att 
tänka på att ärmhålet inte begränsade bärarens rörelser. Företaget ville ha möjligheten att lägga 
till en ventilationsöppning under ärmen. För att säkerställa detta konstruerades en formad, tre-
sömsärm som ger rörelseförmåga till ärmhålet och ärmbågen enligt Aldrich(2011). 
Grundmönstrens huvor och kragar konstruerades enligt Kershaw(2013). Grundmönstren utgick 
från de konstruktionsbeskrivningar som hade bäst resultat under förstudien men konstruktionen 
och passformen förändrades under arbetets gång. 

Grundmönster 1. WSJACKET konstruerades från Armstrong (2010), figur 20.  

 

Figur 20: Illustration: Grundmönster 1. WSJACKET. 

Grundmönster 2. WSTSHIRT konstruerades från Öberg & Ersman (2010), figur 21. 

 

Figur 21: Illustration: Grundmönster 2. WSTSHIRT. 
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Grundmönster 3. MSJACKET konstruerades från Kershaw(2013), figur 22.  

 

Figur 22: Illustration: Grundmönster 3. MSJACKET. 

Grundmönster 4. MSTSHIRT konstruerades från Aldrich (2011), figur 23.  

 

Figur 23: Illustration: Grundmönster 4. WSTSHIRT. 

4.2.3 Prototyper i 3D och sömnadsprover 

Innan varje sömnadsprov syddes upp, avprovades och fotades dessa i Lectra (2013) Modaris 3D 
prototyping, för att illustrera processen visas de första och de slutliga 3D-prototyperna i figur 24, 
med funktionen: Pieces.  
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Figur 24: Avprovnings process av grundmönster i 3D. 

Totalt 4 sömnadsprover syddes upp för varje grundmönster. Den första och slutliga avprovningen 
som utfördes på 3 provpersoner per grundmönster, visas i bilaga 3:1-3:4.  

4.2.4 Avprovning 

Avprovningarna och kroppsmåtten av de 6 provpersoner som deltog dokumenterades i 
avprovningsprotokollet, bilaga 1:2. Liechtys, Pottbergs & Rasbands (2010) teorier om 
passformsproblem var ett stöd under avprovningarna. Eftersom grundmönstren anpassades för 
plagg med större rörelsevidd ansågs de viktigaste måtten vara bystvidden och provpersonens 
längd, dessa redovisas i tabell 5.  

Första 3D-prototyp - Pieces Slutlig 3D-prototyp - Pieces

Första 3D-prototyp - Pieces Slutlig 3D-prototyp - Pieces

1. WSJACKET

2. WSTSHIRT

Första 3D-prototyp - Pieces Slutlig 3D-prototyp - Pieces

Första 3D-prototyp - Pieces Slutlig 3D-prototyp - Pieces

1. WSJACKET

2. WSTSHIRT

Första 3D-prototyp - Pieces Slutlig 3D-prototyp - Pieces

Första 3D-prototyp - Pieces Slutlig 3D-prototyp - Pieces

4. MSTSHIRT

3. MSJACKET

Första 3D-prototyp - Pieces Slutlig 3D-prototyp - Pieces

Första 3D-prototyp - Pieces Slutlig 3D-prototyp - Pieces

4. MSTSHIRT

3. MSJACKET
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Tabell 5: Kroppsmåttlista. 

 

Analys av prototyper i 3D 

För att redovisa rörelseviden av grundmönstren sammanställdes foton på 3D-prototyperna med 
Lectra (2015) Modaris funktionen: Ease. Mönsterdelarna färgas med en färgskala beroende på 
hur mycket rörelsevidd som finns i plagget, se förklarning i figur 25. Denna funktion var 
användbar för att kontrollera om ärmhålen var för små eller låg för nära/långt ifrån kroppen. 
Detta var främst viktigt för grundmönster 2. WSTSHIST och 4. MSTSHIRT då dessa skulle 
produceras i trikåmaterial och de verkliga avprovningarna kan vara missvisande när tyget är 
elastiskt. Färgskalans förinställda värde varierade mellan grundmönstren beroende på hur stor 
rörelsevidd dessa hade. Detta ställdes in automatiskt men kunde ställas in manuellt i 
programvaran. 

Mycket för lite        För lite rörelse-     Lagom rörelse-     Mer rörelsevidd        Mycket rörelse-  
rörelsevidd              vidd                       vidd                  vidd 

 

Resultatet visade att grundmönstrens rörelsevidder var bra samt att ärmhålens rörelsevidder var 
likvärdiga, figur 26-29. Grundmönster 2. WSTHSIRT visar en aning för lite rörelsevidd runt 
stussen, den ljusgula delen, men detta var inget önskemål från uppdragsgivaren att åtgärda.  

Figur 25: Färgskala för funktionen: Ease 
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Figur 26: Avprovning av WSJAKCET med funktionen: Ease. 

 

Figur 27: Avprovning av WSTSHIRT med funktionen: Ease. 

 

Figur 28: Avprovning av MSJACKET med funktionen: Ease. 
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Figur 29: Avprovning av MSTSHIRT med funktionen: Ease. 

Analys av sömnadsprover 

För att redovisa resultatet av grundmönstrens rörelseförmåga visas den slutliga avprovningen, på 
en person per grundmönster, i sin helhet, figur 30.  

 

 

 

 

 

Figur 30: Analys av sömnadsprover. 
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4.3 Sammanställning av resultat  

4.3.1 Slutliga skisser  

Efter produktutvecklingen skapades slutliga plaggskisser för grundmönstren för att illustrera de 
ändringar som uppstått på vägen, figur 31.   

 

Figur 31: Slutliga plaggskisser. 
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4.3.2 Slutliga sömnadsprover  

Slutliga sömnadsprover syddes upp och provades av på en docka med en arm för att dokumentera 
resultatet av sömnadsproverna, figur 32-25. Provdockornas sidor var oliksidiga, därför varierade 
passformen något.  

 

Figur 32: Slutligt sömnadsprov av WSJACKET. 

 

Figur 33: Slutligt sömnadsprov av WSTSHIRT. 

 

Figur 34: Slutligt sömnadsprov av MSJACKET. 
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Figur 35: Slutligt sömnadsprov av MSTSHIRT. 

Även slutliga 3D-prototyper i rätt material, färg och detaljer skapades för att efterlikna dem 
slutliga sömnadsproverna, figur 36-39. Detta för att slutligen se om Lectra (2013) Modaris 3D 
prototyping hade skapat en verklighetstrogen bild av hur den slutliga produkten skulle se ut. 
Resultatet visar att kroppens passform upplevs som den mest tillförlitliga men ärmens passform 
upplevdes som en aning missvisande. Ärmlängden visar minst tillförlitlighet i passform då 
ärmlängden på avataren blir proportionerligt kortare än vid avprovning i verkligheten, och ärmen 
upplevs därför som längre vid avprovningen i Lectra (2013) Modaris 3D prototyping.  

 

Figur 36: Slutlig 3D-prototyp av WSJACKET. 

 

Figur 37: Slutlig 3D-prototyp av WSTSHIRT. 
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Figur 38: Slutligt 3D-prototyp av MSJACKET. 

 

Figur 39: Slutlig 3D-prototyp av MSTSHIRT. 

4.3.3 Analys av skillnad mellan utvecklade ärmhålskonstruktioner för herr och dam  

Den största skillnaden mellan herr- och damkonstruktionerna för raglanärm var raglansömmens 
placering. Både fram- och bakstycket för dam kräver en smalare form för att ge ett feminint 
utseende, raglansömmarna placeras då på en bättre anatomisk placering för kvinnans axlar. Fram- 
och bakstycket för herr kräver en bredare form, för att skapa ett mer maskulint utseende då 
männens rygg och bröstkorg ofta upplevs som plattare och bredare. Dock är skillnaden större för 
konstruktionernas bakstycken. Även herrkonstruktionens ärmkulle är lägre och har bredare 
överärmsvidd för att överensstämma med en mans kroppsmått enligt TEFO & KIF (1979).  

Den största skillnaden mellan herr- och damkonstruktionerna för isatt ärm är förflyttning i x- och 
y-led är större ärmhålet har en djupare form för damkonstruktionen, både på fram- och 
bakstycket, och har därför proportionerligt ett mindre mått(cm) över bröstkorgen och ryggen.  

För att illustrera skillnaderna mellan herr- och damkonstruktionerna skapades bilder som visar 
konstruktionerna i samma storlek, för att visa båda konstruktionerna men i olika färger. Det finns 
andra skillnader mellan konstruktionerna som inte berör ärmhålskonstruktionerna. Blåa linjer 
visar herrkonstruktionen och de orangea linjerna visar damkonstruktionen, figur 40 och 41.  
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Figur 40: Skillnad mellan herr- och damkonstruktion: Raglanärm. 

 

Figur 41: Skillnad mellan herr- och damkonstruktion: Isatt ärm. 
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5. Resultat- och metoddiskussion 
 
Under litteraturstudien hittades tidigare forskning som omfattade olika 
konstruktionsbeskrivningar av ärmhål. Dessa konstruktionslösningar för raglanärmar varierade, 
vissa har ett axelinsnitt, vissa har en överärmsöm och vissa har endast en underärmsöm. 
Konstruktionerna för isatt ärm hade varierande rörelsevidder och ärmhålsformer. Aldrich (2011), 
Kershaw (2013), Kim & Kim (2014) och Öberg & Ersman (1998) beskrev 
konstruktionslösningar för isatt ärm och raglanärm för målgruppen herr och Aldrich (2008), 
Armstrong (2010) och Öberg & Ersman (2010) beskrev konstruktionslösningar för isatt ärm och 
raglanärm för målgruppen dam. Dessa konstruktioner analyserades under förstudien och 
resultatet visade att många konstruktioner inte uppnådde en god passform. Ett poängresultat på 
100 % motsvarade en god passform och ingen konstruktion uppnådde ens ett resultat på 90 % vid 
avprovningarna. Endast 8 av 16 konstruktioner uppnådde ganska god passform, vilket 
motsvarade 80 % av poängen i avprovningsprotokollet. 2 konstruktioner uppnådde inte 50 % av 
poängresultatet och ansågs ha inte alls god passform. Slutsatsen av ärmhålsstudien var att alla 
konstruktioner från befintlig litteratur kvävde på något vis mer eller mindre justeringar för att 
uppnå god passform enligt företagets krav.  
 
Tabell 6: Diskussion av förstudie, omfattande ärmhålskonstruktioner. 

 

Utifrån detta resultat analyserades hur ärmhålen på bästa sätt ska konstrueras. Denna analys visar 
hur en raglanärm och en isatt ärm ska konstrueras från studiens förutsättningar, samt vilka 
skillnader som finns mellan herr- och damkonstruktionerna.  

Song & Ashdown (2010) ifrågasatte giltigheten av 3D-simulationer och att resultatet visade att 
det kunde bli stora skillnader mellan avprovningar i Lectra (2013) Modaris 3D prototyping och i 
verkligheten samt hur olika områden av kroppen kan ha olika nivåer av tillförlitlighet. Detta är en 
faktor som kan ifrågasätta denna studies resultat. Vilket innebär att ärmhålskonstruktionernas 
skulle behöva sys upp och provas av i verkligheten för att säkerställa passformen. Under 
avprovningarna i Lectra (2013) Modaris 3D prototyping upplevdes kroppens passform som den 
mest tillförlitliga men ärmens passform upplevdes som en aning missvisande och ärmlängden 
visar minst tillförlitlighet i passform enligt avprovningarna av grundmönstren. Som Song & 
Ashdown (2010) påstår att denna avprovningsmetod kan diskuteras och frågan om dessa 3D 
avprovningarna är tillräckligt tillförlitliga under ärmhålsstudien.  

Ancutiene, Strazdiene & Lekeckas (2014) påstod att passformen kan variera stort beroende på 
plaggets material vid avprovning i Lectra (2013) Modaris 3D prototyping. Även denna studie 
påvisade att detta stämmer och det var tydligt att materialet påverkar passformen under 
avprovningarna. Under förstudien applicerades 3 olika material under 3D avprovningarna och 
resultatet visar tydliga skillnader och att plaggets material påverkar passformen starkt. Metoden 
att använda ett poängsystem vid avprovningarna under förstudien ansågs fungera väl då det var 
en tydlig och övergripande metod att sammanställa och presentera resultatet.  
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Metoden enligt Tonnquist (2012) att använda en WBS – Work breakdown structure har varit ett 
hjälpmedel under studiens gång för att hålla den röda tråden i uppsatsen. Metoden planerades 
tidigt i processen och analyserades noga, den har därför varit något att falla tillbaka på. De 
utvalda konstruktionerna känns i efterhand fortfarande relevanta för studien. Metoden enligt Hua, 
D., Li, W., & Shi, X. (2014) för att sammanställa resultatet känns tydlig och som ett bra sätt att 
sammanställa resultatet.  

Produktutvecklingen av grundmönstren började lite för tidigt i processen. Tiden att smälta och 
reflektera över ärmhålsstudiens resultat fanns tyvärr inte och hade underlättat framtagningen av 
grundmönstren. På grund av det hastiga tempot togs några omvägar i konstruktionen som hade 
kunnat motverkas om reflektionen varit möjlig. Resultatet av grundmönstren känns ändå bra i 
slutändan och uppnår företagets förväntningar och krav.   

5.1 Svar på forskningsfrågorna 
Studiens resultat visade hur viktigt det är att inte förutsätta att befintliga konstruktionslösningar 
en god passform utan behandla dessa som en utgångspunkt som behöver vidareutveckling.  
 
Frågeställningarna som beskrevs i början av uppsatsen anses vara besvarade och bidrar med ett 
resultat över hur en isatt ärm och en raglanärm anpassade för funktionsplagg för målgrupperna 
herr och dam bör konstrueras.  

• Frågeställning 1: Hur konstrueras en raglanärm för att skapa god passform för 
målgrupperna herr och dam?  

Slutsatsen är att bäst passform för raglanärm uppnås när brytningspunkten på framstycket ligger 
vid 1/3 av sträckan och bakstyckets brytningspunkt ligger vid 2/5. Sträckan från halshålet till 
brytningspunkten har en väldigt liten förflyttning i x- och y-led tills brytningspunkten och där 
efter är förflyttningen i x- och y-led betydligt större från brytningspunkten till ärmhålsdjupets 
punkt. Framstyckets raglansöm kräver ett större flyttningsvärde än bakstyckets. Raglanärmens 
fram- och baksidor ska ha likvärdiga flyttningsvärden i x- och y-led och det är viktigt att 
raglanärmens axelparti inte blir för kort utan att ärmkullens höjd och axelbredden utnyttjas. För 
studiens plaggtyp funktionsplagg, bedöms bäst passform uppnås när raglanärmen är utan 
axelinsnitt/överärmsöm.   

• Frågeställning 2: Hur konstrueras en isatt ärm för att skapa god passform för 
målgrupperna herr och dam?  

Slutsatsen är att bäst passform för isatt ärm uppnås när fram- och bakstycket konstrueras olika. 
Framstycket kräver en rundare, djupare form över hela ärmhålssträckan. Formen mellan axelspets 
och stämhacket som är placerat vid ½ av ärmhålssträckan och är mindre formad än sträckan 
mellan stämhacket och ärmhålsdjupets punkt. Bakstycket har en liten förflyttning i x- och y-led 
och därför knappt någon form från axelspets till stämhacket som ska vara placerat på ca 2/3 av 
ärmhålssträckan. Sträckan mellan stämhacket och ärmhålsdjupets punkt har ett större 
flyttningsvärde i x- och y-led och därför en betydligt djupare form. Det är viktigt att ärmkullen 
inte är för bred eller hög för att återspegla och balansera ärmhålets form i ärmen. En hög 
ärmkulle ger en mer kroppsnära ärm med mindre rörelsemöjligheter och en låg ärmkulle ger en 
mer utåt stående ärm med större rörelsemöjligheter. För studiens funktionsplagg bedöms bäst 
passform uppnås när ärmkullen är låg.  
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• Frågeställning 3: Vilka är skillnaderna mellan konstruktionslösningarna för målgrupperna 
herr- och dam?  

Slutsatsen är att det finns skillnader mellan herr- och damkonstruktionerna av ärmhålen. Den 
största skillnaden för raglanärmen är raglansömmens placering. Både fram- och bakstycket för 
dam kräver en smalare form för att ge ett feminint utseende medan fram- och bakstycket för herr 
kräver en bredare form för att skapa ett mer maskulint utseende. Skillnaden är större på 
bakstycken. Den största skillnaden mellan herr- och damkonstruktionerna för isatt ärm är att 
ärmhålslinjernas förflyttning i x-och y-led är större är på damkonstruktionen och ärmhålet har 
därför en djupare form, både på fram- och bakstycket.  
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6. Slutsats 
 
Syftet med studien var att undersöka passformen av ärmhålskonstruktioner från befintlig litteratur 
och detta anses vara uppnått och ett resultat anses vara genomfört. Syftet var att verifiera 
resultatet på framtagningen av ett bibliotek med grundmönster och detta anses vara genomfört. 
Ett resultat som minimerar upprepning i företagets arbete anses ha skapats och resultatet kan även 
brunchen ta del av vid konstruktion av raglanärm och isatt ärm. Processen och resultatet 
dokumenteras i uppsatsen och anses vara ett bidrag till forskningen för att hjälpa andra som kan 
ha behov av denna vid konstruktion av ärmhål. Ett bidrag till forskningen anses därför ha skapats.  

De avgränsningar som benämndes i syftet anses ha hållits under studien då studien endast 
fokuserar på företagets passformsproblem av överdelar och ärmhål och ärmhålskonstruktioner av 
isatta ärmar och raglanärmar för målgrupperna herr och dam.  

Under studiens gång har olika problemområden upptäckts men inte varit möjliga att undersöka i 
denna studie. Dessa föreslås därför som frågeställningar vid fortsatt forskning.  

Förslag på fortsatt forskning från denna studie är:  

• Hur kroppens anatomi påverkar passformen av ärmhålen.  
• Hur fungerar studiens utvecklade ärmhål för plagg som används vid frekventa rörelser. 
• Hur påverkas passformen av ärmhålen vid olika kroppstyper.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1:1 – Avprovningsprotokoll, Ärmhålsstudie  

 

 

 

  

Litteratur: 

Konstruktion:

Kommentar:

Kommentar: 

Analys - Passform Poäng (1-5)

Poäng totalt:                  

Hur är axelspetsen rätt placerad på axeln?

Avprovningsprotokoll - Ärmhålsstudie 

Hur bra sitter framstyckets ärmhål mot kroppen?

Hur bra sitter bakstyckets ärmhål mot kroppen?

Hur bra är ärmkullens höjd jämt emot axelns?

Hur bra sitter ärmhålsdjupet jämt emot kroppen? 

Hur bra är passfromens helhet? 

Följer ärmhålssömmarna kroppen? 
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8.1 Bilaga 1:2 – Avprovningsprotokoll, Grundmönster 

 

  

Provperson: A Prov: Slutigt sömnadsprov 

Stl C40/50 Herr

98

86

101

44,4

62,5

30,8

Ja Nej Kommentar:

Ja Nej Kommentar:

Kommentar: 

Finns tillräcklig röreldevidd vid stuss?

Finns tillräcklig röreldevidd vid ärmhål?

Sitter huva bra mot huvudet?

Finns tillräcklig röreldevidd för rörelser? 

Finns tillräcklig röreldevidd för att sträcka ut armarna? 

Modell

Följer avskärningar kroppen?

Är övervidd, midja, stuss och halshål rätt placerade? 

Följer sidsömmar kroppen?

Finns tillräcklig röreldevidd för att böja armarna? 

Överärmsvidd 30

Finns tillräcklig röreldevidd vid övervidd?

Finns tillräcklig röreldevidd i midja?

Avprovningsprotokoll - Grundmönster

Benämning Mått av person(cm) Stl C38 Dam

Böstviss

Midjeviss

88

72

Sitter kragen bra mot halsen/ansiktet?

96Stussvidd

Linlängd bak

Ärmlängd 

Analys 

41

60
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8.2 Bilaga 2:1 – Progressionsmåttlista, Grundmönster 1. WSJACKET 
 

* TEFO & KIF (1979) och STU, TEFO & KIF(1979). 

 

  

PROGRESSIONSMÅTT OCH ANALYS – W’S JACKET, STL 38 
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A Back length fr. h.p.s - 73 73 -0,5 - 73 -1 - 

B Front length fr. h.p.s  - 68 68 -0,5 +1 69 -1 - 

C 1/2 Chest, 2 cm below armhole  88/44 51 51 - - 51 - - 

D 1/2 Waist  70/35 47 47 - - 47 +0,3 - 

D2 Waist position fr. h.p.s  39,9 43 43 - - 43 - - 

E 1/2 Bottom  96/48 54 54 - - 54 +0,5 - 

F Armhole depth fr. h.p.s - 26 26 - - 26 - - 

H Sleeve length fr. CB 77,3 85 85 -0,5 - 85 -0,5 - 

I Elbow position fr. CB - 52 52 - - 52 - - 

J 1/2 Uppersleeve, 2 cm below armhole  29,7/14,85 21 21 - - 21 - - 

K 1/2 Elbow width - 16,5 16,5 - - 16,5 - +0,5 

K2 1/2 Sleeve bottom 16,5/8,25 12 12 - - 12 - +0,5 

O Across neck  - 19 19 - - 19 - - 

P1 Neckdrop front  - 9 9 - - 9 - - 

P2 Neckdrop back  - 2 2 - - 2 - - 

R1 Collar/Hood heigth CF - 10 10 -0,3 - 10 - - 

S Hood height fr. h.p.s - 33 33 -0,5 - 33 -0,5 +2 

T Hood width  - 25 25 - - 25 - - 
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8.2 Bilaga 2:2 – Progressionsmåttlista, Grundmönster 2. WSTSHIRT 
 

 
* TEFO & KIF (1979) och STU, TEFO & KIF(1979). 

 

  

PROGRESSIONSMÅTT OCH ANALYS – W’S T-SHIRT, STL 38 
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A Back length fr. h.p.s - 63 - 63 - - 63 -0,5 

C 1/2 Chest, 2 cm below armhole  88/44 44 - 44 - - 44 - 

D 1/2 Waist  70/35 42 - 42 - - 42 - 

D2  Waist position fr. h.p.s  39,9 41 - 41 - - 41 - 

E 1/2 Bottom  96/48 44 - 44 - +1,5 45,5 - 

F Armhole depth fr. h.p.s - 21 - 21 - - 21 - 

H Sleeve length fr. CB - 36 +0,5 36 - - 36 - 

J 1/2 Uppersleeve, 2 cm below armhole  29,7/14,85 15 +1 16 +0,5 +1,25 17,25 - 

K 1/2 Sleeve bottom - 14,5 +0,5 15 +0,5 +1,25 16,25 - 

O Across neck  - 20,5 - 20,5 - -2 18,5 +0,5 

P1 Neckdrop front  - 10 - 10 - - 10 -0,5 

P2  Neckdrop back  - 2,5 - 2,5 - - 2,5 +0,5 

U Across shoulders  35,9 35 +2 37 +1 - 38 - 

V Neck edge width  - 1,2 - 1,2 +0,1 - 1,2 - 
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8.2 Bilaga 2:3 – Progressionsmåttlista, Grundmönster 3. MSJACKET 
 

* TEFO & KIF (1979) och STU, TEFO & KIF(1979). 

 

  

PROGRESSIONSMÅTT OCH ANALYS – M’S JACKET, STL M 
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A Back length fr. h.p.s - 79 - 79 - - 79 -1 

B Front length fr. h.p.s  - 72 - 72 -0,5 - 72 -1 

C 1/2 Chest, 2 cm below armhole  98/49 58 - 58 - - 58 - 

D 1/2 Waist  86/43 55 - 55 - - 55 - 

D2  Waist position fr. h.p.s  44,35 49 - 49 - - 49 - 

E 1/2 Bottom  101/50,5 55 - 55 - - 55 - 

F Armhole depth fr. h.p.s 22,55 28 - 28 - - 0,5 27,5 -0,5 

H Sleeve length fr. CB 85,4 93 - 93 -0,5 - 93 -1 

I Elbow position fr. CB - 59 - 59 - - 59 - 

J 1/2 Uppersleeve, 2 cm below armhole  33,3/16,8 25 +1 26 - -1,3 24,7 - 

K 1/2 Elbow width - 19,75 - 19,75 - - 19,75 - 

K2  1/2 Sleeve bottom 17,5/8,75 14 - 14 - - 14 - 

O Across neck  - 20,5 - 20,5 +0,5 - 20,5 - 

P1 Neckdrop front  - 10,5 - 10,5 - - 10,5 - 

P2  Neckdrop back  - 2 - 2 - - 2 - 

R1 Collar/Hood heigth CF - 10 - 10 - +1 11 - 

S Hood height fr. h.p.s - 36 - 36 - - 36 - 

T Hood width  - 26 - 26 - - 26 +0,5 
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8.2 Bilaga 2:4 – Progressionsmåttlista, Grundmönster 4. MSTSHIRT 
 

 
* TEFO & KIF (1979) och STU, TEFO & KIF(1979). 
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A Back length fr. h.p.s - 73 - 73 - - 73 - 

C 1/2 Chest, 2 cm below armhole  98/49 51 - 51 - - 51 - 

E 1/2 Bottom  101/50,5 51 - 51 - - 51 - 

F Armhole depth fr. h.p.s 22,55 25,5 - 25,5 -0,5 - 25,5 -0,5 

H Sleeve length fr. CB - 41,5 - 41,5 - - 41,5 - 

J 1/2 Uppersleeve, 2 cm below armhole  33,3/16,8 19,5 - 19,5 - - 19,5 - 

K 1/2 Sleeve bottom - 16 +1 17 - - 17 - 

O Across neck  - 17,5 - 17,5 +0,5 - 17,5 +0,5 

P1 Neckdrop front  - 11,5 - 11,5 - - 11,5 - 

P2  Neckdrop back  - 2 - 2 - - 2 - 

U Across shoulders  40,8 44 - 44 +0,5 - 44 +0,5 

V Neck edge width  - 1,2 - 1,2 -0,1 - 1,2 -0,1 
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8.3 Bilaga 3:1 – Avprovningsbilder, Grundmönster 1. WSJACKET 
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8.3 Bilaga 3:2 – Avprovningsbilder, Grundmönster 2. WSTSHIRT 
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8.3 Bilaga 3:3 – Avprovningsbilder, Grundmönster 3. MSJACKET 
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8.3 Bilaga 3:4 – Avprovningsbilder, Grundmönster 4. MSTSHIRT 
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