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Sammanfattning 
Denna studie är en kandidatuppsats i designteknik som utförs på uppdrag av ett svenskt 

modeföretag för att utveckla nya livgrunder till oversize-plagg. Företaget har problem med 

överdelar på damavdelningen som lutar bakåt vilket visar sig främst på plagg med mycket 

rörelsevidd. Studien undersöker olika grunder ur litteratur som jämförs med två grunder från 

företaget, en med insnitt och en utan. Dessa modifieras sedan för att uppnå kriterierna för en 

god balans. Arbetet utförs genom mönsterkonstruktion i ett CAD-program, drapering och 

uppsömnad av toiler. Alla toiler provas av på tre till fem provmodeller i storlek 38 som passar 

företagets målgrupp samt på provdocka och virtuellt på en avatar i 3D. Skillnaderna 

konstruktionsmässigt analyseras i ett ritprogram där 2D mönstren placeras ovanpå varandra 

och jämförs. De största skillnaderna mellan litteraturens- och företagets grunder är 

axelsömmens lutning, axelsömmens placering och halsdjupet vilka justeras på företagets 

grunder. Form på axelsömmen visar sig i denna studie ha betydelse för att få till en bra balans 

samtidigt som halsen ligger slätt mot kroppen, främst på grunden utan insnitt.  

Nyckelord 
Balans, passform, rörelsevidd, oversize, grundmönster. 

Abstract 
This is a bachelor essay in garment technology which is performed on behalf of a Swedish 

fashion company to develop new top basic patterns for oversize garments.  The company is 

experiencing a problem among tops at the department for women with garments leaning 

backwards, specifically on garment with a lot of ease. This study examines different basic 

patters from literature and compares it with two basic patterns from the company, one with a 

dart and one without. These basic patters are later modified to fit the criteria of a good 

balance. The method chosen for this study is patternmaking in a CAD-program, draping and 

sewing of sample garments. All sample garments are fitted on three to five models in size 38 

which fits the target group of the company. It is also tried on a dummy and virtually on a 3D 

avatar. Differences in the pattern are analyzed in a drawing program where the 2D pieces are 

placed on top of each other. The biggest difference between the basic pattern from the 

literature and the company is the slant of the shoulder seam, the placement of it and the depth 

of the neckline which is modified on the basic patters from the company. Shape on the 

shoulder seam shows significant meaning in achieving good balance as well as a neckline that 

lies flat against the body, especially on the basic pattern without a dart. 

Keywords 
Balance, fit, ease, oversize, basic pattern. 

 
 



Innehållsförteckning  

 
1. Inledning ............................................................................................................................. 8 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 8 

1.2 Tidigare forskning ............................................................................................................ 8 

1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 9 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 9 

1.5 Frågeställningar ................................................................................................................ 9 

1.6 Avgränsningar .................................................................................................................. 9 

2. Litteraturavsnitt ................................................................................................................ 10 

2.1 Bra passform .................................................................................................................. 10 

2.2 Grundmönster ................................................................................................................. 10 

2.3 Rörelsevidd ..................................................................................................................... 10 

2.4 Viktiga delar för balans .................................................................................................. 11 

2.5 Förslag på ändringar ....................................................................................................... 11 

3. Metod ............................................................................................................................... 12 

3.1 Konstruktion ................................................................................................................... 12 

3.2 Sömnad ........................................................................................................................... 13 

3.3 Virituell avprovning i 3D ............................................................................................... 13 

3.4 Avprovning ..................................................................................................................... 13 

3.5 Ändringar ....................................................................................................................... 14 

3.6 Drapering ........................................................................................................................ 15 

4. Resultat ............................................................................................................................. 16 

4.1 Avprovning av grundmodeller ....................................................................................... 16 

4.2 Mönsterjämförelse .......................................................................................................... 19 

4.3 Drapering ........................................................................................................................ 20 

4.4 Ändringar på företagets grundmönster med 16 cm i rörelsevidd, F:16. ........................ 21 

4.4.1 F:16-1 ...................................................................................................................... 21 

4.4.2 F:16-2 ...................................................................................................................... 21 

4.4.3 F:16-3 ...................................................................................................................... 22 

4.5 Ändringar på företagets grundmönster med 26 cm i rörelsevidd, F:26. ........................ 22 

4.5.1 F:26-1 ...................................................................................................................... 23 

4.5.2 F:26-2 ...................................................................................................................... 23 

4.5.3 F:26-3 ...................................................................................................................... 23 

4.5.4 F:26-4 ...................................................................................................................... 23 

5. Resultatdiskussion ............................................................................................................ 24 

6. Metoddiskussion ............................................................................................................... 25 

7. Slutsats ............................................................................................................................. 26 



8. Slutord .............................................................................................................................. 27 

9. Källförteckning ................................................................................................................. 28 

Bilaga 1, F:16 På proverson A-C, docka och i 3D. .................................................................. 30 

Bilaga 2, F:26 På proverson A-C, docka och i 3D. .................................................................. 31 

Bilaga 3, A:16 På proverson A-C, docka och i 3D .................................................................. 32 

Bilaga 4, I:16 På proverson A-C, docka och i 3D .................................................................... 33 

Bilaga 5, I:26 På proverson A-C, docka och i 3D .................................................................... 34 

Bilaga 6, Anvisningar för måttagning digitalt på mönsterdelarna. .......................................... 35 

Bilaga 7, F:16-1Modell A-E samt provdocka och 3D ............................................................. 36 

Bilaga 8, F:16-2 Modell A-E samt provdocka och 3D ............................................................ 37 

Bilaga 9, F:16-3 Modell A-E samt provdocka och 3D ............................................................ 38 

Bilaga 10, F:26-1 Modell A-E samt provdocka och 3D .......................................................... 39 

Bilaga 11, F:26-2 Modell A-E samt provdocka och 3D .......................................................... 40 

Bilaga 13, F:26-4 Modell A-E samt provdocka och 3D .......................................................... 43 

 

Figurförteckning 
Figur 1, Linjer och punkter som bearbetas i denna studie. ........................................................ 7 

Figur 2, Övergripande bild på arbetsgången. ........................................................................... 12 

Figur 3, Namnlista på grundmodellerna ................................................................................... 12 

Figur 4, Avprovningsprotokoll ................................................................................................. 15 

Figur 5, F:16 och F:26 på modell B och provdocka. ................................................................ 16 

Figur 6, Avprovning av toile F:16 i 3D och bak på docka. ...................................................... 16 

Figur 7, Toile A:16 på Provperson B, C och i 3D. ................................................................... 17 

Figur 8, I:16 problem med vidd i ärmhål. A:16 problem med halshålet. ................................. 17 

Figur 9, I:26 på docka och provperson B samt F:26 på docka och provperson B. .................. 18 

Figur 10, F:16-3 på provmodell A-E. ....................................................................................... 22 

Figur 11, F:26 på provmodell A-C bredvid F:26-4 på provmodell A-C .................................. 23 

 

Tabellförteckning 
Tabell 1, Mått på provmodellerna tillsammans med företagets mått och svensk standard. ..... 13 

Tabell 2, Justeringar enligt avprovningarna för  F:16 och F:26 ............................................... 17 

Tabell 3, Justeringar enligt avprovningar för A:16 och I:26 .................................................... 18 

Tabell 4, Justeringar enligt avprovningar för I:26 .................................................................... 18 

Tabell 5, Mönsterjämförelse för grunderna med 16 cm rörelsevidd ........................................ 19 

Tabell 6, Mönsterjämförelse för grunderna med 26 cm rörelsevidd ........................................ 20 

Tabell 7, Ändringstabell tillsammans med mönsterjämförelse på F:16 – F:16-3. ................... 21 

Tabell 8, Ändringstabell tillsammans med mönsterjämförelse på F:26 – F:26 ....................... 22 

 

file:///H:/Kandidatuppsats%20i%20designteknik%20Anna%20Haapalahti%20Stålnacke.docx%23_Toc484000146


6 

 

Förord 
Denna studie valdes för att utveckla kunskap och förståelse kring livgrunder med mycket 

rörelsevidd och fördjupa sig i passformsproblemet med balans som uppstår. 

 

Jag vill tacka de medstudenter och min interna handledare som opponerat på mitt arbete och 

hjälpt studien framåt. Jag vill också ge ett stort tack till mina externa handledare och övriga 

mönsterkonstruktörer på företaget som tagit del av min studie, samt mitt bollplank Jenny 

Ekelund som varit ett stöd under hela processen. Slutligen vill jag ge ett tack till alla de 

provmodeller som ställt upp. 
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Terminologi  
I arbetet används facktermer kring ämnet designteknik och olika delar av ett grundliv som 

nedan beskrivs.  

  

Avatar Virtuell provmodell som används i Lectras 3D-prototyping 

Avprovning  Tillfälle där plagg provas av på verkliga personer eller provdocka. 

CAD-program Computer-aided design är ett digitalt verktyg som används för att skapa 

tekniska ritningar i 2D. 

Drapering Framtagning av konstruktioner genom att forma och skära till material 

efter en kropp eller provdocka 

Grundmönster Baskonstruktion för en modellgrupp utan designdetaljer. 

Insnitt Intag i plagget som skapar form. 

Oversize Plagg med väl tilltagen rörelsevidd som sitter löst på kroppen. 

Passform Hur ett plagg sitter på kroppen enligt betraktaren. 

Plotter Skrivare för stora ark. Skriver ut mönsterdelar som kan fästas på tyg 

som mallar för tillskärning. 

Provmodell Individ med kroppsmått passande företagets målgrupp. 

Rörelsevidd Skillnaden mellan den tänkta bärarens kroppsmått och plaggets mått. 

Toile Ett enkelt provplagg i tunn bomullsväv som enbart ska visa plaggets 

passform. 

Trådrak • En placeringslinje på mönsterdelarna som visar riktningen delen 

ska skäras ut på i tyget.  

• Varpriktningen i tyget. 

 

Förklaring av olika linjer och punkters plats på en mönsterdel som tas upp i arbetet, Figur 1. 

 

 
Figur 1, Linjer och punkter som bearbetas i denna studie. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kläder för flera miljarder kronor returneras årligen på grund av att konsumenten inte anser att 

passformen var den som de förväntade sig (Rasband & Liechty 2006). Modet ändras snabbt 

och idag läggs inte lika mycket tid på passformen i ett plagg då konsumenter är mer 

intresserade av att förnya sig än att betala för en bra passform (Brown & Rice 2014). När 

olika plaggtyper utvecklas är en av de vanligaste metoderna att utgå ifrån ett redan befintligt 

grundmönster som speglar företagets önskade passform. Ett grundmönster är en konstruktion 

på en basmodell av ett plagg utan designdetaljer (Keiser & Garner 2012). Grundmönstret är 

utgångspunkten för mönsterkonstruktören när de skapar mönster efter designerns idéer, vilket 

innebär att om ett grundmönster inte har en bra passform kommer det att medfölja till alla 

modeller som tillverkas utifrån denna.  

 

Företaget som studien utförs mot har avprovningstillfällen på alla plagg under 

utvecklingsstadiet där de provas på en provmodell för att titta på design och passform. Under 

ett flertal avprovningar på företaget har ett balansfel identifieras som ett återkommande 

problem för överdelar på damavdelningen. Flera av överdelarna lutar bakåt vilket gör att fram 

och bak inte ligger i harmoni. Detta fenomen av att axeln vill glida bakåt mot ryggen gör att 

halsen fram hamnar högt upp och plagget förlorar sin tänkta balanserade siluett i nederkant. 

Problemet var mer representerat bland väldigt voluminösa modeller och detta valdes därför 

som inriktning för studien. Från de modeller som uppvisar obalans har det visat sig att 

problemet uppstår redan på företagets grundmönster. Idag beskrivs passformsproblem i 

litteratur nästan uteslutande på tighta grunder. Detta leder till att mönsterkonstruktörerna på 

företaget har svårt att lokalisera problemet. Företaget utgår idag från grundmönster anpassade 

till att göra åtsittande modeller vilket kan vara en faktor till problemet som bör justeras. 

Genom att skapa ett balanserat grundmönster med god passform anpassat för oversize-

modeller, kommer det spara på resurser i form av minskade ändringar vid framtagningen av 

nya modeller och mindre returer i butikerna.  

1.2 Tidigare forskning 

I ett arbete om att ta fram grundmönster anpassade för blusar har Eriksson (2012) skrivit om 

just balansfel i grundmönster. I studien undersöks tre olika grundmönster med olika 

rörelsevidd. En av grunderna beskrivs som vid med stor rörelsevidd och liknar grunderna i 

denna studie. Grundmönstret konstruerar författaren enligt en tight grund ur Öbergs och 

Ersmans (1999) bok Mönster och konstruktioner för damkläder som är en tidigare upplaga än 

den som används i denna studie. Alla grunderna sys upp, provas av på en provperson och 

ändras för att förbättra dess passform. En bit in i studien har flest ändringar utförts på den vida 

grunden och vidare bestäms det att inte fortsätta med denna. Författaren arbetar främst med att 

höja inre och yttre axelspets i ett försök att hitta en bra balans på den vida grunden men lyckas 

inte. Författaren anser att synen på passform är individuell och att en annan person troligtvis 

inte hade kommit fram till samma resultat. Denna studie ska fortsätta undersöka vida grunder 

och fokusera enbart på detta. Insnittet beskrivs i studien som en trolig nödvändig komponent 

för att få till en bra grund vilket kommer undersökas.  
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1.3 Problemformulering 

Trots att företaget arbetat med att förflytta axelsömmens placering på plaggen för att rätta till 

balansen blir det inte bra. Plaggets nederkant blir inte balanserad som önskat. Den verkliga 

axelsömmen är nämligen fortfarande placerad mer mot ryggen fast axelsömmen ser ut att 

ligga på axeln. På företaget testades axelsömmen att flyttas tillbaka till sin ursprungliga 

placering på ett plagg som uppvisar detta problem för att se om axelsömmens naturliga 

position är fel. Detta är fallet och problemet uppstår alltså inte vid framflyttningen av axeln.  

När en kund går till butik och provar ett plagg där halsen är hög och plagget drar bakåt kan 

det ge en kvävande obehaglig känsla. Då finns risken att kunden avstår från att köpa plagget. 

För att förstå vad som orsakar balansfelet i plaggen ska grundmönstret som modellerna utgår 

ifrån undersökas. Vad är det på en grundmodell med mycket rörelsevidd som orsakar att 

plagget tiltar bakåt? Halsens djup fram och bak, axelns lutning och axelsömmens placering 

ska här analyseras. Denna studie kommer att fortsätta arbetet med vida grunder där Eriksson 

(2012) valde att avsluta. Här ska mindre fokus läggas på att flytta axelspetsen eftersom att 

detta inte gav ett tillfredställande resultat och därför finns förhoppningarna om förbättringar. I 

den tidigare studien utgick författaren från en tight modell för att konstruera en med mycket 

rörelsevidd och avprovade dessa på en provmodell. I denna studie ska istället konstruktioner 

ur litteratur med mycket rörelsevidd redan adderat användas samt avprovas på minst tre 

provmodeller. Denna undersökning förväntas bli ett empiriskt bidrag om hur en grundmodell 

kan konstrueras för att få en fin balans anpassad för modeller med mycket rörelsevidd.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som orsakar balansfel i överdelsplagg med 

mycket rörelsevidd och hur det kan åtgärdas.  

1.5 Frågeställningar 

❖ Hur ser passformen på grundmönster för överdelplagg med mycket rörelsevidd ut i 

tidigare forskning? 

❖ Vad är det för faktorer på en grundmodell som orsakar att plagget lutar bakåt? 

❖ Hur uppnås god balans i överdelsplagg med mycket rörelsevidd? 

1.6 Avgränsningar  

Företaget har flera grundmönster med olika rörelsevidd och en avgränsning kommer att göras 

vid två grundliv som kommer att konstrueras och jämföras mot litteratur. Ur litteratur väljs tre 

grundkonstruktioner enbart på grund av dess rörelsevidd. Tighta grunder finns det ett större 

utbud av men tas inte med då tidigare studie utgått från ett tight grundmönster utan framgång. 

Dessa grunder är avsedda att sys i ett vävt material och inte trikå. Ärmens betydelse för 

balansen kommer heller inte att tas upp i denna studie utan fokus kommer ligga på 

axelsömmen och halsringningen.  
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2. Litteraturavsnitt 

2.1 Bra passform 

En bra passform är någonting som bedöms individuellt av betraktaren och är därför svårt att 

fastställa. Bra passform syftar ofta till om plagget passar bra på en kropp men vad som anses 

som en god passform förändras. Synen påverkas av trender, kvaliteter, omgivningen, plaggets 

funktion och proportioner. Även betraktarens smak och tycke till designen på plagget eller 

färgen påverkar åsikten (Ashdown & O´Connel 2006; Keiser & Garner 2012; Rasband & 

Liechty 2006). När ett plagg tillverkas är en vanlig produktutvecklingsmetod att plagget 

provas av på en provmodell i sällskap av mönsterkonstruktör, designer och inköpare. Här kan 

det råda olika åsikter mellan designer och mönsterkonstruktör angående passform. De kan 

vara olika åsikter mellan olika mönsterkonstruktörer och olika åsikter inom olika företag, 

vilket gör att en bra passform är svår att definiera (Ashdown & O´Connel 2006). Det finns 

dock några saker som flera är eniga om att ett plagg måste uppfylla för att nå en bra passform.  

❖ Trådrak – Tygets trådrak ska vara placerad rätt, då faller plagget rätt och upplevs 

symmetriskt. 

❖ Släthet – Plagget ska falla slätt mot kroppen och inte skapa några oönskade rynkor 

eller veck. 

❖ Linjer och skärningar – Ska ligga i balans med kroppen, exempelvis så ska sidsömmen 

vara 90 grader mot golvet.  

❖ Balans – Höger och vänster sida ska harmonisera mot varandra precis som fram mot 

bak.  

Om något av ovanstående inte stämmer kan orsaken till problemet bero på olika saker. Det 

kan vara fel i mönsterkonstruktionen eller bero på att provpersonen i sig inte har rätt mått. Om 

man inte är van vid sin provmodell bör ett plagg som upplevs fel provas på mer än en person 

för att utesluta att modellens hållning eller kroppsform orsakar problemet (Brown & Rice 

2014; Keiser & Garner 2012; Lee & Steen 2010; Rasband & Liechty 2006).  

2.2 Grundmönster 

Ett av de vanligaste sätten att utföra mönsterkonstruktion på är att man tillverkar 

grundmönster som sedan blir utgångspunkten vid framtagning av nya modeller. Detta är fallet 

hos företaget idag och de behöver därför ett passande grundmönster för deras produkter. Ett 

grundmönster är en baskonstruktion av ett plagg som ska passa för många. Det optimala för 

ett företag är om grundkonstruktionerna är anpassade för just deras siluett och målgrupp, detta 

för att spara både tid och pengar (Keiser & Garner 2012). Vid utvecklingen av ett 

grundmönster är det viktigt att det provas av på flera personer med de mått som passar för 

målgruppen för att se hur grunden ter sig på personer med olika hållning och kroppsfigur. 

Utifrån avprovningarna bör grunden sedan justeras för att passa bra på de många människorna 

(Aldrich 2008; Öberg & Ersman 2010).  

2.3 Rörelsevidd 

Ett grundmönster konstrueras utefter de kroppsmått som målgruppen har och sedan adderas 

rörelsevidd. Det finns två olika typer av rörelsevidd, en för funktion och en för estetiskt 

uttryck. Rörelsevidd för funktion är någonting som läggs till för att kunden ska kunna ta på 

och av sig plagget samt röra sig i det. Estetisk rörelsevidd är den rörelsevidd som är utöver 

den funktionella. Denna extra vidd är bara för design och uttrycket av plagget (Gill 2009; 

Keiser & Garner 2012; Petrova & Achdown 2008). Lee & Steen (2010) beskriver olika 

passformstyper för överdelar som har olika rörelsevidd. En tight modell följer kroppen tätt, en 

normal modell är formad och har tillägg för funktion, en avslappnad modell har generösare 

rörelsevidd för komfort och en oversize har så mycket tillägg att plagget sitter löst och 

avslöjar inte kroppens underliggande kurvor. Brown & Rice (2014) beskriver mer djupgående 
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att oversize används för att ge plagget ett specifikt intryck och kommer och går med modet. 

Oversize är menat för att se stort ut på kroppen och bör inte användas så att en kund i butik 

väljer en mindre storlek än sin vanliga. Då förlorar plagget sitt estetiska uttryck som det är 

menat för. 

2.4 Viktiga delar för balans 

Både Brown & Rice (2014) och Rasband & Liechty (2006) beskriver att axelsömmens 

placering på ett plagg är viktigt. Om axelsömmen inte är placerad rätt kommer plagget fram 

och bak att hamna i obalans. Fållen i plagget bör vara rak och ligga i linje med golvet när 

axelsömmen är placerad mitt på den verkliga axeln på den person som ska använda plagget. 

När detta stämmer ska halsen följa nackens form bak och gå längs halsroten framtill (Anttila 

& Jokinen 2005). Detta blir två viktiga punkter på ett oversize plagg då halsen och 

axelsömmen kan vara de enda delarna som ligger mot kroppen. Flera studier kring själva 

sättet att konstruera mönster har gjorts och nya programvaror och uppdateringar släpps med 

jämna mellanrum. Däremot hittas inget skrivet om rörelsevidd och vilka passformsproblem 

som kan uppstå där, vilket leder till att det är svårare för konstruktörer att hitta lösningar. Mer 

information anses nödvändig vad gäller användandet av rörelsevidd och därigenom dess 

svårigheter (Gill 2009). 

2.5 Förslag på ändringar 

Som tidigare nämnt hittas inte någon information kring passformsproblem för oversize-plagg. 

Det som däremot finns beskrivet är hur man åtgärdar passformsproblem för tighta plagg. 

Passformsproblem som beskrivs för axelsömmar och hals kommer att användas för dessa 

grunder då både en tight grund och en med mycket rörelsevidd ligger mot kroppen på dessa 

platser. Anttila & Jokinen (2005) beskriver problemet med en kvävande känsla som att 

halsringningen fram kryper upp på halsen och detta kan åtgärdas med att gröpa ur 

halsringningen. Om axelsömmen yttre punkt ligger för långt bak eller vrider sig bakåt mot 

ryggen förklarar de vidare att problemet kan lösas genom att öka bakstyckets längd samt 

minska motsvarande längd fram. Liechty, Pottberg & Rasband (2010) tar upp att ändringar av 

axelsömmens lutning/riktning kan reducera mängden vidd mitt fram på ett plagg. Detta är 

något som förekommer på företagets grunder när axeln är placerad på den verkliga axeln. 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt. I stora drag kommer en jämförelse mellan 

företagets och litteraturens grundkonstruktioner att konstrueras, jämföras och sys upp. 

Företagets grunder kommer sedan att ändras enligt avprovningar och drapering tills de har fått 

en god balans, Figur 2. Metoden som används passar bäst in för ramarna för en kvalitativ 

undersökning då det egna tycket spelar roll för resultatet samtidigt som få grunder undersöks 

(Blomkvist & Hallin 2015).  

 

 
Figur 2, Övergripande bild på arbetsgången. 

3.1 Konstruktion 

Företagets två grunder är konstruerade i ett CAD-program, en med 16cm i rörelsevidd med 

insnitt och en utan insnitt med 26cm i rörelsevidd. För att jämföra dessa mot vad som finns i 

litteraturen konstrueras två grunder utan insnitt och en med insnitt i CAD-programvaran 

Modaris (Lectra 2016a). Grunderna utan insnitt finns med 16 respektive 32cm i rörelsevidd 

och beskrivs som passande för plagg med ledig passform (Öberg & Ersman 2010). Grunden 

med insnitt anses passa för samma ändamål och har 14cm i rörelsevidd (Aldrich 2008). För att 

enklare jämföra grunderna mot varandra modifieras de som är hämtade ur litteraturen till att 

få samma rörelsevidd som företagets grundmönster. Mönsterdelarna exporteras sedan från 

Modaris till ritprogrammet Kaledo style (Lectra 2016b) där de placeras ovanpå varandra för 

att se hur de skiljer sig mot varandra. I denna jämförelse stängs insnitten i ritprogrammet för 

att se hur axelpartiet på grunderna med insnitt ser ut. För att hålla isär grunderna får de ett 

tilldelat namn som framöver används, Figur 3.  

 

 
Figur 3, Namnlista på grundmodellerna 

26 cmÖberg & Ersman 2010Toile I:26

Toile A:16 Aldrich 2008 16 cm

Benämning

Toile F:16

Toile F:26

Toile I:16

Grundmönstrets ursprung Rörelsevidd +

Företaget

Företaget

Öberg & Ersman 2010

16 cm

26 cm

16 cm
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3.2 Sömnad 

För uppsömnaden används raksöm på en industriell symaskin. Inga detaljer sys då endast en 

simpel ihopsömnad anses relevant för en avprovning av balansen. För att resultatet av 

avprovningarna ska vara pålitligt sys alla toiler i samma material, vilket är en tunn 

bomullsväv utan stretch. Alla mönsterdelar skrivs ut på en plotter och fästs sedan på tyget. 

När delarna är utklippta i tyget markeras bystviddslinjen, midjeviddslinjen och ryggbredden 

ut på delarna. Detta görs innan ihopsömnad för att under avprovningen se om linjerna har god 

balans i linje med golvet eller om de lutar i någon riktning. 

3.3 Virtuell avprovning i 3D 

Lectra erbjuder ett 3D-program där virtuella avprovningar kan göras med konstruktionen. 

Modellen sys då ihop i Modaris och förs sedan in i programmet 3D prototyping (Lectra 

2016c) där de kläs på en avatar. Avataren har modifierats att stämma mot företagets 

kroppsmåttlista. Denna metod används för att det går fort och den är väldigt tillgänglig till 

skillnad från verkliga personer samt att en extra provmodell ger resultatet mer bredd. 

3.4 Avprovning 

De första uppsydda grunderna från företaget provas av och jämföras mot de konstruerade från 

litteraturen. Avprovningen sker på tre olika modeller, avataren samt en provdocka för att få en 

uppfattning av vad som kan tänkas orsaka balansproblemet. Detta är även för att utesluta att 

hållningen eller kroppstypen på en individ är det som orsakar problemet. Alla provmodeller i 

studien har utbildning inom passform vilket gör deras åsikter under avprovningarna värdefulla 

och hjälper studien att bli mindre subjektiv då besluten är mer kunskapsbaserade. För de 

ändrade grunderna från företaget utökas avprovningarna till fem provmodeller vid sidan av 

dockan och avataren. Detta för att utesluta slumpen av att provpersonerna kan ha samma 

kroppsform och istället ökar chansen för variation. Enligt Aldrich (2008) och Öberg & 

Ersman (2010) är det viktiga här att balansera grunden till att passa så många som möjligt. 

 
Tabell 1, Mått på provmodellerna tillsammans med företagets mått och svensk standard. 

 

Provperson

* Animerad provperson i Lectras 3D fit.

** Företagets standardmått

***  Svenska textilforskningsinstitutet (Cednäs & Kjellnäs 1979, s 32)

Mått i CM  A  B  C  D Provdocka
Företagets 

provmodell

Företaget

**
STI***E Avatar*

Livlängd bak
41 40,5 37,5 40,5 42 39 41 39,941 40

Livlängd fram
52 54 49 53 53,5 51 - 52,150,5 52

Bysthöjd
36 37,5 36 37 37,5 34 - 35,135,5 36,5

Bystvidd
89 88 89 88 89 88,5 88 8886 88

Midjevidd
74,5 74 74 78 71,5 71 72 70,470 72

Höftvidd
84 87 86 93,5 89 88 - 83,788 85

Stussvidd
95 100 102 104 96,5 98 96 9696 96

Ryggbredd
37,5 35,5 36 35,5 35 36 36 35,935,5 35

Halsvidd
36 37 37 37 37 - 37 34,636 37

Axelbredd
13 14,5 12,5 12 11,5 13,5 13 13,613 11,5
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För att få en bra överblick över modellernas kroppsmått och kunna härleda skillnader tillbaka 

hit fylls en tabell i med dessa, Tabell 1. Här finns även måtten för avataren, en provdocka, 

företagets provmodell, företagets standardmått samt textilinstitutets standardmått för kvinnor 

mellan 16–65 år. Genom att placera modellernas mått bredvid standarder går det snabbt att se 

om något av måtten inte passar in och bör uteslutas ur beslutsprocessen när ändringar 

bestäms.  

 

Alla kroppsmått mäts av manuellt enligt företagets mätinstruktioner. Dessa mätinstruktioner 

stämmer överens med den svenska standardens instruktioner samt den litteratur som 

grundmönstren hämtats ifrån (Aldrich 2008; Cednäs & Kjellnäs 1979; Öberg & Ersman 2010). 

Alla avprovningar dokumenteras med foton där provpersonernas identitet inte går att 

bestämma i kombination med att de tilldelas påhittade namn. Detta då deras identitet inte är 

relevant för studien samt för etiskt ansvar mot provpersonernas integritet. 

3.5 Ändringar 

Vid avprovningstillfället används ett dokument för att säkerställa att alla grunder analyseras 

lika. Detta dokument avser att göra studien mindre subjektiv när provningen styrs av konkreta 

punkter att undersöka, Figur 4. Ett avprovningsprotokoll bidrar även till tidseffektivisering 

vilket anses hjälpa studien att nå sin fulla potential (Ashdown & O´Connel 2006; Rasband & 

Liechty 2006). Anttila & Jokinen (2005) har en skriven lista på punkter som de anser viktiga 

att titta på under avprovning, vilka listas nedan. 

● Kontrollera att mitt fram är rak. 

● Kontrollera att byst, midja och stusslinjer sitter på rätt plats. 

● Är trådraken rätt placerad? 

● Är balansen i plagget rätt? Fållen ska vara rak. 

● Axelsömmen ska sitta mitt på axeln och riktas mot axelleden. 

● Sidsömmarna ska falla rakt.  

● Halsringningen ska gå från den sjunde nackkotan ut till axeln och sedan längs 

halsroten fram. 

● Insnitt ska riktas mot bystens högsta punkt, vara lagom stort och avlägsna extravidd 

från ärmhålet. 

Dessa punkter tillsammans med de fyra som beskrivs i litteraturstudien om trådrak, släthet, 

linjer och balans kombineras i avprovningsdokumentet, Figur 4 och kommer vara de punkter 

som eftersträvas när det vidare i studien talas om god passform. Insnittets riktning är inte med 

i dokumentet då endast två av de fem grunderna har insnitt, ser insnittet inte bra ut kommer 

detta att skrivas som en övrig kommentar. Under avprovningen kommer provpersonerna att få 

peka ut vart de upplever att deras axel är. Detta ska analyseras tillsammans med vart 

axelsömmen på grunderna är placerad i nuläget. 
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Figur 4, Avprovningsprotokoll 

Resultatet från avprovningsdokumentet och mönsterjämförelsen sammanställs för att 

analysera vilka ändringar som ska tillämpas.  

3.6 Drapering 

Efter avprovningarna används drapering på provdocka eller verklig person för att se om 

avprovningskommentarernas förslag på ändringar rent måttmässigt verkar relevanta. 

Grundens ena axelsöm tas då isär och delarna nålas fast på docka. I tidigare studie av balans i 

grundmönster av Eriksson (2012) användes inte drapering vilket förväntas ge denna studie ett 

annat resultat. 

 

Rätt placerad JA NEJ

Förslag på förändring

Rätt placerad JA NEJ

Förslag på förändring

Finns oönskade veck eller rynkor? JA NEJ

Förslag på förändring

Är den placerad 90 grade mot golvet? JA NEJ

Förslag på förändring

Balanserad JA NEJ

Förslag på förändring

Balanserad JA NEJ

Förslag på förändring

Ligger axeln rätt placerad? JA NEJ

Förslag på förändring

Ligger den slätt mot kroppen längs halsroten? JA NEJ

Förslag på förändring

Ligger den slätt mot kroppen längs halsroten? JA NEJ

Förslag på förändring

Är fållen rak i linje med golvet JA NEJ

Förslag på förändring

Halsrigning bak

Avprovningsformulär Grundliv för överdel

Sidsöm

Balans höger - vänster

Grund - Provmodell - 

Plaggets nederkant

Trådrak lodrätt

Trådrak vågrätt

Släthet

Axelns placering

Balans  fram - bak

Halsrigning fram
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4. Resultat 
Här beskrivs resultat och olika val som gjorts med den beskrivna metoden. Först beskrivs 

resultatet av avprovningar och jämförelser av företagets grundmönster med litteraturen. 

Slutligen beskrivs de ändringar som valts att utföras för att uppnå en bättre balans i företagets 

grundmönster.  

4.1 Avprovning av grundmodeller 

Första avprovningen utfördes på tre personer, en avatar och en provdocka.  

 

4.1.1 Företagets grunder F:16 och F:26 

Avprovningen av företagets två grunder visar en lutning bakåt på alla provpersoner samt på 

dockan, Figur 5, Bilaga 1-2. Grund F:26 är lutad på 3D avprovningen medan grund F:16 sitter 

bättre. 3D avprovningen visar en slät yta fram, en rakare fåll men ger ett problem med halsen 

bakom nacken och har en felplacerad bystviddslinje. Problemet med halsen visades inte på 

provpersonerna och på dockan var problemet omvänt. Istället för att hänga ner i nacken 

kryper den upp på halsen, Figur 6. Vad gäller axelsömmens placering är den långt bak 

placerad vilket bekräftas på alla avprovningsobiekt. F:26 har en axelsöm som är längre än 

F:16 grunden vilket leder till överskottsvidd i ärmhålet som ska reduceras i samband med 

justering av axelsömmen.  

 

 
Figur 5, F:16 och F:26 på modell B och provdocka.  

 

Figur 6, Avprovning av toile F:16 i 3D och bak på docka. 
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Tabell 2, Justeringar enligt avprovningarna för F:16 och F:26 

Ändringsbehov på F:16 Cm Ändringsbehov F:26 Cm 

Balans - längre mitt fram 1,5 Balans – längre mitt fram. 3 

Halsringningskurvan - Axelsömmens placering – flytta fram 1 

Bystviddslinje – sänk 1,25 Bystviddslinje - höj 1,5 

Axelsömmens placering – flytta 
fram 

1 Yttre axelspets – vinkla fram och ner 1 

När kommentarerna från avprovningsdokumentet, figur 4, sammanställts föreslås ovan 

nämnda ändringar, Tabell 2. 

 

4.1.2 Grund A:16 och I:16 med 16 cm i rörelsevidd. 

A:16 med insnitt upplevs ha bäst passform både på provpersonerna, docka och i 3D, Bilaga 3. 

Grunden har en fin passform fram, bak och upplevs som den rakaste grunden sett från sidan, 

Figur 7. Grund I:16 visar på bra balans på en av provpersonerna, docka och i 3D men lutar 

bakåt på resterande avprovningar, Bilaga 4. Båda grundernas bystviddslinje hamnar för högt 

upp vilket de har gemensamt med F:16. I:16 är stor i halsen framtill och har för mycket vidd 

över axeln medan A:16 har en för snäv hals. Provpersonerna upplever den trång fram och den 

kryper upp i nacken baktill, Figur 8. Axelns placering på A:16 är bra och kommer användas 

som referens för ändring av grund F:16. 

 

 
Figur 7, Toile A:16 på Provperson B, C och i 3D. 

 
Figur 8, I:16 problem med vidd i ärmhål. A:16 problem med halshålet. 
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Tabell 3, Justeringar enligt avprovningar för A:16 och I:26 

Ändringsbehov på A:16 Cm Ändringsbehov I:16 Cm 

Balans - längre mitt fram 0,5 Balans – längre mitt fram. 0,5 

Bystviddslinje – sänk 2,25 Bystviddslinje - sänk 2,25 

Halsringning fram – sänk 1 Axelsömmens placering – flytta fram 0,75 

Halsringning bak - sänk 1,5   

För en förbättring av passformen på A:16 och I:16 föreslås ovan ändringar, Tabell 3. Dessa 

kommer inte appliceras och provas men används som underlag när någon del av grunderna 

används som referensmaterial till ändringar på F:16. 

 

4.1.3 Grund I:26 med 26 cm i rörelsevidd. 

I:26 visar en obalans samt en axelsöm som lutar bakåt liknande F:26, Figur 9, Bilaga 5. Båda 

dessa modeller med 26 cm rörelsevidd visar på mer obalans än grunderna med 16cm 

rörelsevidd. F:26 har överskottstyg över axeln på grund av en längre axelsöm än 16cm 

grunderna, så även I:26 men inte lika mycket, Figur 9. Skillnader av axelns placering mot 

ärmhålet ska studeras vidare. Utöver detta har I:26 en felplacerad bystviddslinje som måste 

flyttas upp. 

 

 
 
Figur 9, I:26 på docka och provperson B samt F:26 på docka och provperson B. 

Tabell 4, Justeringar enligt avprovningar för I:26 

Ändringsbehov på I:26 Cm 

Balans - längre mitt fram 2,5 

Bystviddslinje - höj 1,5 

Axelsömmens placering – flytta 
fram 

1 

Yttre axelspets – vinkla ner 1 

Yttre axelspets – vinkla fram 1 

Ovan nämnda ändringar föreslås på 1:26, Tabell 4, vilka kommer användas som riktlinjer för 

ändringen av F:26 men inte appliceras eller provas på I:26. 
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4.2 Mönsterjämförelse  

I Kaledo Style läggs mönsterdelarna ovanpå varandra för att undersöka skillnader mellan 

grunderna och vad som kan tänkas orsaka de olika passformsproblemen. Alla grunderna mäts 

av på samma sätt digitalt enligt specifika instruktioner, Bilaga 6. 

 
Tabell 5, Mönsterjämförelse för grunderna med 16 cm rörelsevidd 

      
Mått i CM F:16 I:16 A:16 

Yttre axelspets fram> bystviddslinje 25,5 21 20 

Inre axelspets fram> bystviddslinje 27,3 25,5 25 

Yttre axelspets bak >bystviddslinje 21,5 22 20,5 

Inre axelspets bak> bystviddslinje 25,5 25,5 25 

Halsdjup mitt fram 9,7 7,5 7 

Halsdjup mitt bak 2 2 1,5 

Yttre - inre axelspets höjdskillnad fram 1,8 4,5 5 

Yttre - inre axelspets höjdskillnad bak 4 3,5 4,5 

Ryggbreddslinje> bystviddslinje 11,75 11 10,5 

 

Genom mönsterjämförelsen går det att se att grund F:16 som uppvisar den sämsta passformen 

av 16cm-grunderna har det största avståndet mellan axel och bystviddslinjen, minsta luntning 

mellan yttre och inre axelspets fram samt det djupaste halshålet fram, Tabell 5. A:16 som har 

bäst passform under avprovningarna har den största skillnaden mellan axelspetsarna och det 

grundaste halsdjupet vilket dock under avprovningarna visade sig vara för snävt. Ändringar 

för F:16 kommer därför efterlikna A:16s axelplacering med ett djupare halshål. 

Bystviddslinjen ansågs sitta för högt på alla grunder och kommer sänkas enligt 

avprovningskommentarerna för F:16, Tabell 2.  
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Tabell 6, Mönsterjämförelse för grunderna med 26 cm rörelsevidd 

         
Mått i CM F:26 I:26 

Yttre axelspets fram> bystviddslinje  22 23,5 

Inre axelspets fram> bystviddslinje  28 28 

Yttre axelspets bak> bystviddslinje 22 24 

Inre axelspets bak> bystviddslinje 27 28,5 

Halsdjup mitt fram 9,5 8,5 

Halsdjup mitt bak 2,3 2,5 

Yttre - inre axelspets höjdskillnad fram 6 5 

Yttre - inre axelspets höjdskillnad bak 5 4,5 

Ryggbreddslinje> bystviddslinje 13,75 12 

 

Avprovningen av 26 cm-grunderna uppvisade liknande passformsproblem, bara olika mycket. 

På mönsterjämförelsen går det att se att grund I:26, med något bättre passform har en 

grundare hals, ett längre ryggstycke samt samma längd för inre axelspets fram som F:26, bara 

med något mindre lutning av axeln, Tabell 6. Grund F:26 kommer därför få ett längre 

ryggstycke vilket Anttila & Jokinen (2005) föreslår som lösning på när axelsömmen vrider sig 

bakåt. Utöver detta kommer bystviddslinjen höjas och axelsömmen lutas neråt så att den faller 

bättre över axelkulan på kroppen. Förhoppningsvis minskar detta överskottsvidden i ärmhålet 

som uppstår då axeln på denna grund är längre än axeln på en verklig kropp. 

4.3 Drapering 

För att se om måttangivelserna som framkommit under avprovningarna och 

mönsterjämförelsen verkar relevanta draperas F:16 och F:26 på docka. Axelsömmen klipptes 

isär på ena axeln och placerades på en docka i en possition där balansen upplevdes bra, sedan 

togs mått direkt på dockan. Resultatet liknade avprovningskommentarerna och ändringar av 

mönstret kommer nu tillämpas. 
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4.4 Ändringar på företagets grundmönster med 16 cm i rörelsevidd, F:16. 

Detta avsnitt tar upp arbetsprocessen och vilka ändringar som tillämpats på modell F:16 från 

företagets grundmönster till en ny grund med bra balans, Tabell 7. Alla avprovningar utökas 

nu från tre provmodeller till fem provmodeller plus dockan och avataren.  

  
Tabell 7, Ändringstabell tillsammans med mönsterjämförelse på F:16 – F:16-3. 

F:16 
Utförda ändringar 

Cm F:16–1 
Utförda ändringar 

Cm F:16–2 
Utförda ändringar 

Cm 

Balans - längre mitt 
fram 

1,5 Balans - + på mitten 

av axel fram 

0,2 Inre axelspets bak – 

höj 

0,25 

Halsringningskurvan - Yttre axelspets – flytta 

fram 

1,5 Yttre axelspets – flytta 

upp 

0,5 

Bystviddslinje – sänk 
från axel 

1,25 Bystviddslinje - höj 0,5 Halsringning bak– 

Öka halsdjup 

0,25 

Axelsömmens 
placering – flytta fram 

1 Halsringning – 

Minska vidden fram 

0,3   

 

4.4.1 F:16–1 

Ändringarna för grund F:16 som tidigare beskrivits utförs och en ny toile sys upp och provas 

av. Den största förändringen här är axelns lutning bak, Tabell 7, alltså höjdskillnaden mellan 

yttre och inre axelspets som nu liknar A:16. Axeln fram har flyttats upp i förhållande till 

bystviddslinjen och halsens kurva har justerats. Under avprovningen är axelsömmen placerad 

bättre vid inre axelspets men yttre axelspets pekar bakåt, balansen inte är bra samt att 

halsringningen är stor framtill, Bilaga 7. Passformsproblemen ska försöka lösas genom att ge 

axelsömmen en rundare form framtill, flytta fram yttre axelspets samt höja bystviddslinjen då 

den hamnade för långt ner.  

 

4.4.2 F:16–2 

Efter ändringarna från F:16–1 till F:16–2 syns förbättringar och idén om en rundad främre 

axel verkar fungera, Bilaga 8. Här rundades axeln med 2 mm och 2 mm kommer att tilläggas 

även bak på axelsömmen för att se om balansen stämmer på fler provmodeller. Axeln har nu 

en bra placering men inre axelspets lyfter från kroppen. Därför kommer yttre axelspets höjas 

samt att halsdjupet bak ökas fördelat på både inre axelspets och mitt bak, Tabell 7. 
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4.4.3 F:16–3 

F:16–3 uppvisade ett tillfredställande resultat under avprovningarna gällande balansen vilket 

medhålls av företaget. Nederkanten på toilen är rak på flera av provmodellerna och inga 

oönskade veck finns, Figur 10. Problem som kvarstår upplevs enbart på en eller två 

provpersoner och därför appliceras inte några ändringar, exempelvis extra vidd i halsen, 

Bilaga 9. 

 

 
Figur 10, F:16–3 på provmodell A-E. 

4.5 Ändringar på företagets grundmönster med 26 cm i rörelsevidd, F:26. 

Detta avsnitt tar upp arbetsprocessen och vilka ändringar som tillämpats på modell F:26 från 

företagets grundmönster till en ny grund med bra balans, Tabell 8. Alla avprovningar här sker 

på fem provmodeller plus en docka och avataren. 

 

F:26 - Utförda 
ändringar 

Cm F:26–1- Utförda 
ändringar 

Cm F:26–2 - Utförda 
ändringar 

Cm F:26–2 - Utförda 
ändringar 

Cm 

Balans – längre mitt 
fram. 

3 Balans – Rundad 

axel fram, mitten 

oförändrad 

0,5 Inre axelspets bak – 

höj 

0,25 Inre axelspets- inre 

axelspets - Bredda 

1 

Axelsömmens 
placering – flytta fram 

1 Inre axelspets – 

flytta fram 

1 Yttre axelspets – 

flytta upp 

0,75 Halsringningens 

kurva - 

- 

Bystviddslinje – höj 1,5 Yttre axelspets – 

vinkla ner 

0,2

5 

Halsringning bak– 

Öka halsdjup 

0,25 Inre axelspets 

fram- sänk 

0,3 

Yttre axelspets – 
vinkla fram/ner 

1 Halsringning – 

Minska vidd fram 

0,3 Halsringning fram 

– öka halsdjup  

0,3 Forma axel – Vid 

axelkulan 

0,6 

Tabell 8, Ändringstabell tillsammans med mönsterjämförelse på F:26 – F:26 
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4.5.1 F:26–1 
F:26–1 visar en bättre passform vid ärmhålet då vidden har reducerats genom att vinkla ner 

yttre axelspets som ligger utanför axeln på en verklig kropp. Precis som på F:16–1 är 

halsringningen stor framtill och balansen inte bra, Bilaga 10. Den inre axelspetsen på 

framstycket kommer därför flyttas ner samtidigt som axelsömmens placering i mitten av axeln 

står still för att inte korta framstyckets längd, Tabell 8. Yttre axelspets kommer vinklas ner 

ytterligare i hopp om att reducera mer vidd vid ärmhålet. 

 

4.5.2 F:26–2 

F:26–2 som har en markant rundning av den främre axeln visar inte samma goda resultat vad 

gäller balansen och halsringningens passform som F:16–2. Däremot har axelns placering och 

ärmhålet förbättrad passform, Bilaga 11. Ändringar för grunden styrks här genom drapering 

på provmodell A där grunden ansågs sitta sämst. Detta appliceras sedan på en provdocka och 

specifika mått tas fram som ändras på mönstret. Axelns placering flyttas ytterligare framåt 

och lutningen mellan inre- och yttre axelspets minskas på bakstycket för att få grunden att 

lägga sig mot halsen. Även här sänks halsdjupet mitt bak för att hjälpa grunden att sätta sig 

längre fram på en kropp. 

 

4.5.3 F:26–3 

Draperingen på F:26-2 gav tillfredställande resultat gällande balansen då F:26-3 nu har den 

rakaste nederkanten på plagget hittills. Däremot finns extra vidd under halsen framtill som 

syns på fyra av fem provmodeller, Bilaga 12. För att justera detta flyttas inre axelspets på 

framtycket ner och den rundade axelsömmen rätas ut närmast halshålet. Rundningen av axeln 

flyttas alltså ut att ligga vid axelkulan på kroppen för att hjälpa halsen att lägga sig ner 

samtidigt som avstådet mellan inre axelspets till inre axelspets ökas. 

 

4.5.4 F:26–4 

Jämfört med företagest ursprungsgrund syns förbättringar på alla provmodeller både vad 

gäller balansen samt vidden vid ärmhålet, Figur 11. F:26-4 bestäms nu efter avprovningen 

som godkänd efter disskussion med den interna handledaren och företaget. Reduceringen av 

vidden under halshålet orsakade framstycket att återigen dra upp framtill, Bilaga 13. Men 

eftersom att halsen fram nu ligger slätare mot kroppen anses den lutning som finns kvar att 

vara godkänd då en justering av balansen återigen kan tillföra extra vidd under halsrigningen. 

 
Figur 11, F:26 på provmodell A-C bredvid F:26–4 på provmodell A-C 
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5.  Resultatdiskussion 
För ett oversize-plagg är ändringsmöjligheterna för passformen färre än på ett tight plagg då 

enbart axelsömmen och halshålet är det som är i nära kontakt med kroppen. Axelsömmens 

placering beskrivs av Rasband & Liechty (2006) och Brown & Rice (2014) som kritisk för 

balansen i ett plagg. Detta styrks i denna studie då företagets båda grunder har en placering av 

axelsömmen som sitter för långt bak vilket anses vara en bidragande faktor till 

balansproblemet. När axelsömmens placering flyttades fram blev balansen i plagget bättre. 

Ingenting i litteraturen har däremot hittats angående formad axel vilket i denna studie har 

hjälpt framstycket till att få mer längd och rätta till balansen. Enligt Anttila & Jokinen (2005) 

ska halsringningen ligga slätt mot kroppen när axelsömmen har fått sin rätta placering. Detta 

ska kunna åstadkommas genom att justera axelns lutning/riktning som enligt Liechty et.al 

(2010) kan reducera oönskad vidd fram. Här var det istället den formade axelsömmen som 

visade goda resultat. Genom att lägga form på axelsömmen på rätt plats kom halsringningen 

närmare kroppen. En kombination av axelns lutning och en form var i denna studie lösningen, 

speciellt för grunden utan insnitt som inte har någon form över bysten och en längre axelsöm. 

När det gäller överskottsvidden i ärmhålet är det även här formen på axeln som reducerar den 

och leder till ett bättre ärmhål tillsammans med den nya axelplaceringen. 

 

Problemet med en kvävande känsla kan enligt Anttila & Jokinen (2005) åtgärdas genom att 

gröpa ur halsringningen framtill. Under mönsterjämförelsen visade sig företagets grunder ha 

det djupaste halshålet framtill vilket inte var förenat med en god passform och detta tips 

användes inte. Senare i studien provades det dock att appliceras på bakstycket istället för fram 

vilket hjälpte axelsömmen att hamna på rätt plats och grunderna att få en bättre balans. Detta 

visade på att en oversize-grund kan behöva ett djupare halshål bak än 2–2,5cm som idag är 

vanligt (Aldrich 2008; Öberg & Ersman 2010). På båda grunderna lutade axelsömmen vid 

olika tillfällen bakåt mot ryggen. Genom att förlänga bakstycket samt ta bort längd på 

framstycket skriver Anttila & Jokinen (2005) att problemet ska lösas. Detta är dock inte fallet 

i denna studie, författarna menar på att hela bakstycket/framstycket ska förlängas/förkortas i 

förhållande till bystviddslinjen, medan i detta fall var yttre axelspetsens placering i 

förhållande till bystviddslinjen som behövde flyttas medan inre axelspets stod still.  

 

Grund F:16–3 och F:26–4 godkändes trots att passformen inte var bra på alla provmodeller 

som användes under avprovningarna. Ändringarna som ansågs kunna justera problemet skulle 

försämra passformen för de andra och bestämdes därför att inte testas. Grunderna bör sitta bra 

på många (Aldrich 2008; Öbergs & Ersamns 2010) och bland provmodellerna finns en 

majoritet där passformen är bra.  
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6. Metoddiskussion 
I litteratur beskrivs trådrak, släthet, linjer och balans som delar i plagget som måste ligga i 

harmoni med kroppen för att ge en bra passform (Brown & Rice 2014; Keiser & Garner 2012; 

Lee & Steen 2010; Rasband & Liechty 2006). Detta är företaget överens om och har därför 

varit grunden till avprovningsdokumentet som styrt alla avprovningar. Trots detta går det inte 

att utesluta subjektivitet och resultatet från avprovningarna kan bli annorlunda vid olika 

tillfällen (Ashdown & O´Connel 2006). Avprovningarna av företagsgrunderna gjordes på fem 

personer där alla har utbildning inom passform, men endast två personer var närvarande vid 

varje provtillfälle och fler personer hade kunnat leda till ett annorlunda resultat.   

 

Provmodellerna som deltog i studien har olika kroppsformer och kroppsmått, Tabell 2. Enligt 

bland annat Lee & Steen (2010) samt Rasband & Liechty (2006) bör just en avprovning ske 

på flera personer speciellt om erfarenhet av provmodellen är liten sen innan. Detta är för att 

utesluta att en specifik kroppsform orsakar problemen. Genom att ta med provmodeller med 

olika figurer och hållning kan en bättre grund tas fram som kommer att passa på fler personer. 

Tidigare studie av Eriksson (2012) har använt en provdocka och en provmodell under 

avprovningarna och ger inte den variation av kroppstyper som här visats nödvändigt. Hade i 

denna studie exemeplvis enbart provmodell A använts och ändrats efter som alltid visar den 

största lutningen bakåt hade balansen i slutändan kunnat bli bakvänd på en annan provmodell. 

 

Provdockan uppvisar annorlunda passformsproblem jämfört med avprovningarna på levande 

modeller. Plagg tenderar att krypa upp i nacken på dockan vilket de inte gör på 

provmodellerna eller i 3D. Provdockans tillgänglighet är det som gör den användarvänlig trots 

att den visat sig vara missvisande under flera avprovningar. Provdockan har de korrekta 

måtten men en kroppsfigur som inte verkar likna en verklig kropp och kan inte anses som en 

bra avprovningsmetod. Provdockans hållning och markerade höfter antas vara det som 

orsakar skillnaderna. Draperingen som under studien först skedde på provdocka hade 

troligtvis kunnat bli bättre om den gjorts på en verklig provmodell som senare skedde i 

studien. Vad gäller tillgänglighet för snabba avprovningar valdes därför 3D till som en 

avprovningsmetod för att ge en trovärdigare bild av resultaten då likheten till en verklig kropp 

är större.  

 

Provmodellernas mått som använts i studien är inte helt överensstämmande med företagets 

måttlista. Företagets egen provmodell skiljer på flera punkter och därför anses inte mindre 

avvikelser vara ett problem. Den största avvikelsen från företagets mått är midje-/höft- och 

stussvidden på provperson D. Då ingen av grunderna sitter åt kring midjan påverkar inte detta 

studien. Däremot har stussviddens påverkan tagits i akt vid ändringsbeslut. Det mest 

avvikande mot den svenska standarden är höftvidden. Eftersom att detta mått saknas i 

företagets måttlista samt att deras egen provmodell är flera cm större och grunderna inte sitter 

åt kring höften, anses detta dock inte påverka studien.  

 

I tidigare studie om balans på en grund utan insnitt kommer Eriksson (2012) inte fram till ett 

bra resultat. I studien beskriv ändringarna uppunktat och tyvärr finns inga bilder att tillgå för 

att läsaren själv ska kunna granska besluten som tagits. Här antas därför att det är denna 

studiens metod som gett grund F26 ett bättre resultat. Avprovningsmedtoden, draperingen, 

valet av grunder med redan adderad rörelsevidd och mönsterjämförelsen digitalt anses alla 

kunna ge mer pålitligt resultat. Draperingen är bra då måttmässigt korrekta ändringar kan vara 

svårt att se med bara ögat. Grunderna som valdes ur litteraturen hjälpte arbetet då de visade 

bättre passform än företagets och kunde användas som referensmaterial för 

mönsterändringarna. Mönsterjämförelsen digitalt ger inte olika mått vid olika mättillfällen 

vilken kan minska trovärdigheten vid manuell mätning som sker på de uppsydda plaggen i 

tidigare studie.  
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7. Slutsats 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som orsakar balansfel i överdelsplagg med 

mycket rörelsevidd och hur det kan åtgärdas. Detta syfte antas uppnått efter att nedanstående 

forskningsfrågor blivit besvarade i studien.  

 

❖ Hur ser passformen på grundmönster för överdelplagg med mycket rörelsevidd ut i 

tidigare forskning? 

De grunder som hämtades ur litteraturen skiljer sig från företagets grunder och har bättre 

passform. Alla grunderna har en rakare balans och färre ändringar rekommenderas för dessa 

efter avprovningen. 

 

❖ Vad är det för faktorer på en grundmodell som orsakar att plagget lutar bakåt 

Axelsömmens placering, axelsömmens lutning och halshålet är de viktigaste delarna på dessa 

grunder då de bara är här som plagget sitter mot kroppen. Företagets grunder som enligt 

avprovningarna hade den sämsta passformen har den minsta axellutningen och en placering 

av axelsömmen för långt bak. Grunderna har även en rak axelsöm och alla dessa faktorer 

antas bidra till att framstycket åker upp och plagget lutar bakåt. 

  

❖ Hur uppnås god balans i överdelsplagg med mycket rörelsevidd? 

Först bör axelsömmens placering undersökas och placeras så att den sitter på mitten av axeln 

riktad ut mot axelleden. Sedan måste axelsömmen få en bra lutning och form som ger längd 

till framstycket samtidigt som den ligger slätt mot axeln och inte ställer sig upp i 

halsringningen. Ställer sig plagget i halsen och dragningar syns på framstycket kan formen på 

axelsömmen justeras eller placeras om för att lösa problemet. 
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8. Slutord 
Resultatet av studien förväntas gynna företaget, dess kunder samt branschen i helhet då ingen 

information om hur passformsproblem kan åtgärdas för plagg med mycket rörelsevidd hittats i 

litteratur idag. Denna studie bidrar med riktlinjer om vad som kan åtgärda problemet med en 

obalans och är en början för underlag om hur passformsproblem på oversize-plagg kan 

justeras. Företaget kan byta ut sina nuvarande grunder och spara resurser genom att färre 

ändringar behöver göras för en ny modell med dessa som utgångspunkt. Samtidigt som 

resurser sparas om konsumenterna blir erbjudna en bättre passform som kan leda till färre 

förlorade köp i butik samt nöjda återkommande kunder.  

 

I studien tas det upp att ju mer rörelsevidd ett plagg har desto mer balansproblem verkar 

uppstå. Detta när de är konstruerade från samma grund där mer rörelsevidd adderas på 

viddmåtten. I studien har en grund insnitt och den andra inte. Samt att en har en axelsöm i 

samma längd som en verklig axel och den andra en längre axelsöm som går utanför axeln. 

Dessa saker påverkar att grunderna behöver olika typer av ändringar. Vidare forskning kan 

göras för att se hur grunden med insnitt förändras när insnittet tas bort samt vad som sker om 

det tilläggs på grunden utan insnitt. Även en förflyttning av sidsömmens placering och dess 

eventuella påverkan på balansen föreslås som vidare forskning då den nu ligger mer mot 

framstycket. 
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Bilaga 1, F:16 På provperson A-C, docka och i 3D. 
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Bilaga 2, F:26 På provperson A-C, docka och i 3D. 
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Bilaga 3, A:16 På provperson A-C, docka och i 3D 
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Bilaga 4, I:16 På provperson A-C, docka och i 3D 
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Bilaga 5, I:26 På provperson A-C, docka och i 3D 
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Bilaga 6, Anvisningar för måttagning digitalt på mönsterdelarna. 

 
 Mått i CM 

A Yttre axelspets fram > bystviddslinje 

B Inre axelspets fram > bystviddslinje 

C Yttre axelspets bak >bystviddslinje 

D Inre axelspets bak > bystviddslinje 

E Halsdjup mitt fram 

F Halsdjup mitt bak 

- Yttre - inre axelspets höjdskillnad fram 

- Yttre - inre axelspets höjdskillnad bak 

G Ryggbreddslinje > bystviddslinje 
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Bilaga 7, F:16-1Modell A-E samt provdocka och 3D 
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Bilaga 8, F:16–2 Modell A-E samt provdocka och 3D 
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Bilaga 9, F:16–3 Modell A-E samt provdocka och 3D 
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Bilaga 10, F:26–1 Modell A-E samt provdocka och 3D 
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Bilaga 11, F:26–2 Modell A-E samt provdocka och 3D 
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Bilaga 12, F:26–3 Modell A-E samt provdocka och 3D 
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Bilaga 13, F:26–4 Modell A-E samt provdocka och 3D 
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