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Sammanfattning 
Denna studie görs på uppdrag av ett svenskt modeföretag som har stött på ett 
kommunikationsproblem. Företaget jobbar med många olika leverantörer världen över och de 
har märkt att deras plaggmåttlistor många gånger missuppfattas av leverantörerna. Detta leder 
till differenser utanför tolerans, som i sin tur leder till onödigt långa processtider. Genom att 
ge rätt information om plaggmåtten ifrån början, skulle bidragit till en effektivare process 
med mindre måttdifferenser. Det finns ingen standard i litteraturen för hur plaggavmätning 
ska utföras och företaget har heller ingen egen guide för detta. Därför ska en 
avmätningsguide till företaget tas fram, med inriktning på överdelsplagg för kvinnor. 
 
Litteratur har granskats för att se vilka skillnader, samt vilka samband, det finns vid olika 
plaggmåttagningar. Granskningar har utförts innan framtagning av önskade 
plaggmåttangivelser och skisser påbörjats. Efter sammanställning testades 
avmätningsdokumentet av på utvalda testpersoner med varierande kunskaper. Utefter hur 
resultatet blev ändrades avmätningsdokument till det bättre. Studiens resultat visar på att 
plaggmåttangivelse och skiss tillsammans skapar en god förståelse av önskad avmätning, 
oberoende av vilken kunskap avmätningspersonen har. Detta reducerar på sikt missförstånd, 
och förenklar därmed kommunikationen mellan designtekniker och leverantörer. 

Nyckelord 
Plaggavmätning, Kommunikation, Plaggmåttlistor, Passform 

Abstract 
This study is commissioned by a Swedish fashion company who had trouble with 
communication problems. The company is working with many different suppliers worldwide 
and they have noticed that the suppliers often misunderstand the garment measurement-chart. 
This leads to differences beyond tolerance, which in turn leads to unnecessary process times. 
By giving correct measuring information from the beginning, it would contribute to a more 
efficient process with less difference. There is no standard in the literature, on how to 
measure garments. Neither does the company have a separate guide for how this should be 
done. Therefore, a measuring guide will be developed for the company, focusing on women’s 
tops. 
 
Literature have been reviewed to see what differences, and what relations, there is between 
different garment measuring’s. Studies have been done before chosen the desired 
measurements as well as making the sketches. After compiling, the measuring document was 
tested on selected testpersons with varied knowledge’s. Afterwards, depending on the result, 
the document was changed to the better. The study shows results indicating that the 
measurement descriptions and sketches together, provide a good understanding of the desired 
measuring, regardless of knowledge. This reduces misunderstanding and therefore simplifies 
the communication between design technicians and suppliers.   
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Garment measuring, Communication, Measurement-charts, Fit 
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Terminologi 
Nedan förklaras begrepp som nämns i denna studie. 
 
Prototyp – ett provplagg som leverantören skickar till företaget vid utveckling av produkt.  
Avprovning – kontroll och analys av plaggets passform, kan ske antingen på en levande 
modell eller på en docka. 
Gradering – textil benämning för ökning respektive minskning i plaggmått från 
grundstorleken, för att ta fram ett plagg i mer än en storlek.  
Plaggmåttlista – en lista över olika plaggmått som plagget ska hålla.  
Teknisk skiss – en skiss som tas fram för att visa hur plagget ska se ut, en visuell referens för 
tillverkarna.  
Grundkonstruktion – ett konstruktionsunderlag vilket används som utgångspunkt vid 
framtagning av nya plaggmodeller.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Denna studie görs på uppdrag av ett relativt nystartat modeföretag beläget i Sverige. Det är 
ett modeföretag baserat på e-handel där de säljer allt inom kvinnligt mode. Företaget skapar 
ingen egen mönsterkonstruktion till sina plagg, de tar istället fram en plaggmåttlista med 
tillhörande teknisk skiss som sedan skickas till leverantörerna. Utefter mottagen information 
konstruerar och tillverkar leverantörerna prototyper som sedan skickas tillbaka till företaget 
för avprovning. Efter utförd avprovning sammanställer företaget de eventuella förändringarna 
genom kommentarer, bilder och med en uppdaterad plaggmåttlista. Informationen skickas 
tillbaka till leverantör som då påbörjar en ny prototyp. Denna process upprepas tills önskad 
passform och utseende av plagget uppnås.  
 
Företaget jobbar med många olika leverantörer runt om i världen, problemet som har 
upptäckts är att det är svårt att försäkra sig om att alla leverantörer mäter av plaggen likadant 
gentemot företagets tillvägagångssätt. Leverantörerna kan misstolka hur de ska konstruera 
samt mäta av, vilket kan leda till att det uppstår differenser utanför tolerans. Även personal på 
företaget som mäter av samt skapar plaggmåttlistor arbetar inte alltid på exakt samma sätt, 
vilket även det kan leda till missuppfattningar. En sådan differens kan betyda onödigt långa 
processtider som hade kunnat undvikas.  
 
Fokusområdet i denna studie kommer att vara på överdelar, en avmätningsguide ska tas fram 
baserat på hur plaggavmätning ska utföras på bästa sätt. Undersökningar ska utföras för att se 
vilka konsekvenser som kan uppstå om man mäter på ett sätt kontra ett annat, samt 
kontrollera vilka plaggmått som kan distrahera eller ta ut varandra i en plaggmåttlista. 
Granskningarna ska sedan sammanställas till ett så optimalt avmätningsunderlag som möjligt, 
vilket både modeföretaget och dess leverantörer ska använda.  
 

1.2 Tidigare undersökningar 
En tidigare studie angående kvalitet- och kommunikationsproblem mellan ett 
konfektionsföretag i England och en leverantör i Kina har utförts, för att förstå var de största 
missförstånden sker i plaggframtagningsprocessen. Resultatet visar på misstolkningar enkelt 
kan uppstå på grund av att det kan finnas bristande information i specifikationerna som 
skickas till leverantör. Även språkbarriärer och kulturella skillnader är ett stort hinder för 
kommunikationen mellan olika parter. Misstolkningar bidrar till en ineffektiv 
plaggframtagningsprocess, då fler antal prover behöver tillverkas samt skickas mellan 
leverantör och konfektionsföretag tills önskad passform uppnås (Chen, Murray & Jones, 
2007). 
 
Keiser och Garner (2012) anser att de mest betydelsefulla plaggmåtten för att uppnå bra 
passform på ett överdelsplagg är bystvidd, ärmhålsmått, ärmlängd, ärmöppning, halsringning 
samt livlängd bak. De beskriver även att det är viktigt att visa vart måttagningen på plagget 
ska ske och även hur det ska utföras. Glock och Kunz (2005) beskriver att vid 
plaggavmätning är det viktigt att plaggen är väl pressade, stängda och att ingen sträckning 
sker vid avmätning. Ett måttband behövs vid avmätning, mätresultaten ska dokumenteras och 
inga avrundningar ska ske. Det ska finnas en tolerans angiven om hur mycket ett plaggmått 
får avvika från plaggmåttlistan, vid för stor differens kan plagget bli oanvändbart för det 
storleksintervallet. För att uppnå bra passform i alla storlekar så kontrolleras det att alla 
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plaggmåtten följer den framtagna graderade plaggmåttlistan. Varje plagg har en egen 
framtagen plaggmåttlista för de viktigaste och mest kritiska måtten. 
 
Det finns mycket litteratur där de beskriver hur avmätning ska ske, de flesta 
konstruktionsböckerna tar upp de allmänna viddmåtten men en del böcker går även djupare in 
på detaljmått. Vid första anblick ser tillvägagångsätten av avmätningen relativt lik ut i all 
litteratur, men vid närmare granskning finns det en del mått som utförs olika. Såsom att de 
använder olika utgångspunkter i exempelvis plaggmåttagning av livlängd och ärmhålsdjup. 
Öberg och Ersman (2010) samt Beazly (1999) mäter av överdelsplagg med utgångspunkten 
från nackkotan på både bak- och framdelen. Aldrich (2008) beskriver att avmätning på 
framdelen utgår från mitten på axeln och på bakdelen från nackkotan. Medan Lee och Steen 
(2010) alltid utgår från inre axelspets, vilket även Myers-Mcdevitt (2009) gör. Bäckman 
(u.å.) mäter av från lägsta punkten i bakre respektive främre halshål. De tre sistnämnda 
referenserna angående avmätning beskriver plaggavmätning medan de resterande beskriver 
kroppsavmätning.  
 

1.3 Problemformulering 
Då företaget själva inte utför mönsterkonstruktion, lämnas ansvaret för konstruktionen över 
till leverantörerna. De konstruerar den önskade modellen utifrån direktiven av 
plaggmåttlistan samt skissen som skickats. Vid avmätning av färdigsydda prototyper från 
leverantörerna har det upptäckts att den tillhörande plaggmåttlistan inte alltid har tolkats så 
som skaparen har tänkt. Det orsakar onödiga processtider med att förklara för leverantörerna 
missuppfattningen som skett, och hur de ska gå tillväga till nästa prov. Vid osäkerhet på vissa 
plaggmått hör leverantörerna av sig och ber om en förklaring, även detta moment ska inte 
behöva ske. Missuppfattningar och osäkerheter hade kunnat undvikas om en tydligare 
information getts från början.  
 
Kommunikationsproblemen mellan designtekniker och leverantör hade kunnat undvikas med 
hjälp av en avmätningsguide. Företaget har i nuläget ingen förklaring till hur deras standard är 
vid avmätning och ett sådant underlag är att rekommendera. Inom forskning och litteratur 
beskrivs olika tillvägagångsätt för avmätning, men det finns inget standardiserat sätt att följa. 
En avmätningsguide är därmed något som måste tas fram av företagen själva. Undersökningar 
ska utföras utefter de olika direktiv som finns i litteraturen, detta för att se vilka konsekvenser 
samt var de största missuppfattningarna sker. Sammanställningen ska bli en avmätningsguide, 
där det tydligt framgå hur avmätning av kritiska plaggmått, olika skärningar samt detaljer ska 
genomföras. Om alla leverantörer och personal på företaget utgår från en och samma 
avmätningsguide hade en smidigare och mer effektiv process skapats, vilket underlättar för 
båda parter. 
 

1.4 Syftet 
Syftet med denna studie är att ta fram en avmätningsguide för överdelsplagg till kvinnor. 
Denna guide ska kunna användas av företaget och dess leverantörer för att minska felaktiga 
måttdifferenser på deras överdelsplagg. 
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1.5 Frågeställningar 
För att uppnå syftet måste dessa frågeställningar besvaras: 
 

1. Vilken påverkan kommer en avmätningsguide att ha på processen vid 
plaggframtagning, från skapande av plaggmåttlistan till slutprodukt? 

2. Vilka plaggmått bör finnas med i en avmätningsguide, vilka är relevanta och vilka kan 
uteslutas?  

3. Hur påverkas måttagningen beroende på val av utgångspunkt på plagget vid 
avmätning? 

1.6 Avgränsningar 
Detta arbete kommer endast fokusera på och undersöka hur avmätning ska ske på 
överdelsplagg för kvinnor. Avmätningsguiden som tas fram kommer endast skrivas med 
engelsk text, detta eftersom ingen av företagets leverantörer i produktionen använder sig av 
det svenska språket.  
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2. Litteratur och teoriöversikt 

2.1 Kvalitets- och kommunikationsproblem inom modebranschen  
Som tidigare nämnts sker ingen mönsterkonstruktion på företaget, de skickar istället iväg en 
plaggmåttlista med tillhörande skiss. Utefter den mottagna informationen konstruerar sedan 
leverantören fram plagget. Följaktligen är det de som bestämmer plaggets passform utefter en 
egen visuell analys av skiss och plaggmåttlista. När företaget mottar en prototyp sker en 
avmätning mot den tillhörande plaggmåttlistan, då är det måttlistan som visar fakta angående 
plagget men det behöver inte korrespondera med god passform (Liechty, 2013)(Myers- 
McDevitt, 2009). Det är därför svårt att genom en plaggmåttlista och skiss förmedla önskad 
passform av plagget. 
 
De flesta tillverkarna provar av plaggen på levande modeller som anses vara i rätt storlek för 
företagets måttlista. Avprovning utförs för att säkerhetsställa passformen. Svårigheten som 
sedan uppstår är att även om konsumenten har samma mått som företagets måttlista, så kan 
konsumenterna ändå variera väldigt mycket i kroppsform, proportioner och ställningar. Detta 
har stor betydelse för plaggets passform (Glock & Kunz, 2005). När ett plagg inte passar kan 
kunden snabbt uppfatta orsaken till dennes egen kropp och inte till plagget, vilket kan leda till 
negativa kroppskomplex (Song, 2011). Det är därför viktigt med bra passform, däremot finns 
det skillnader beroende på vad definitionen av vad bra passform egentligen är. Det beror helt 
på mode, stil, kultur och individuell uppfattning. Definitionen av passform är därför komplex 
och varierar från person till person (Yu, 2004). 
 

2.2 Plaggmåttagnings instruktioner 
Vid plaggavmätning läggs plagget platt på ett bord utan några veck. Alla knappar, 
dragkedjor, tryckknappar, band, veck och slitsar ska vara stängda. Se till att sidsömmarna 
ligger i linje vertikalt så att man enkelt kan se positionen av inre axelspets. Det är den punkt 
på axeln där plagget naturligt viks och som är en viktig utgångspunkt i plaggavmätning (Lee 
& Steen, 2010). Varken dra eller stretcha ut plagget vid avmätning, om det inte står tydligt 
specificerat att plaggmåttet ska mätas i utsträckt tillstånd. Mät plaggmåtten med ett måttband, 
se till att emellanåt kontrollera att måttbandet är i gott skick då de genom användning kan 
töjas (Myers-Mcdevitt, 2009).  
 

2.3 Specifikationer och visuell kommunikation 
Den visuella aspekten har alltid haft förmågan att överskrida de skrivna orden. Det är 
däremot inte förrän nu som den visuella kommunikationen har blivit så stor och viktigt, då 
tekniken har utvecklats. Visuell kommunikation är ett stort internationellt redskap som alla 
förstår sig på (Dyrud & Worley, 2006). 

Även Myers-Mcdevitt (2009) beskriver att en skiss eller ett foto av plagget som ska tas fram 
behöver finnas med i specifikationen som skickas till leverantörerna, detta för att ge en 
visuell referens av plagget. Likaså en förklarande skiss med pilar för de olika 
måttangivelserna är att rekommendera. Genom att namnge de olika måtten på plaggskissen 
med koder så blir det lättare för leverantören att matcha ihop plaggmåttet med beskrivningen. 
Alla plaggmått måste även ha en beskrivande text, då det inte finns någon specifik standard 
för kod-angivelserna.  



 
 

13 

3. Metod 
Detta avsnitt presenterar de olika tillvägagångssätt som slutligen har lett fram till de resultat 
som senare beskrivs i denna studie. För att uppnå studiens syfte kommer både praktiska och 
teoretiska metoder att användas. I Figur 1 illustreras den övergripande arbetsgången så att 
studiens process kan upprepas, och beskrivs närmare i respektive avsnitt nedan.  
 
 

 
 
Figur 1. Övergripande arbetsgång för studiens process 

3.1 Litteraturstudie 
Studien började med att en litteraturstudie genomfördes, detta för att granska tidigare 
undersökningar. Dessutom mottogs interna dokument från företaget. Utefter mottagen 
information påbörjades framtagning av avmätningsdokumentet.  
 

3.2 Framtagning av avmätningsdokumentet 

3.2.1 Val av utgångspunkt 
Det finns ingen enad mening i litteraturen om hur avmätningen på fram- respektive 
bakstycket bör ske. Därför utfördes en granskning om hur plaggmåttagningen påverkas 
beroende på val av utgångspunkt på plagget vid avmätning. De olika utgångspunkterna som 
granskas är inre axelspets (Lee & Steen, 2010) (Myers-Mcdevitt, 2009), lägsta punkten vid 
halshålet (Bäckman, u.å.), nackkotan (Öberg & Ersman, 2010) (Beazly, 1999) och mitten på 
axeln (Aldrich, 2008). Det är dock viktigt att nämna att de två förstnämnda 
avmätningsinstruktionerna kommer från litteratur som beskriver plaggavmätning medan de 
resterande två avmätningsinstruktionerna beskriver kroppsavmätning, men till den här studien 
är det ändå intressanta utgångspunkter att titta närmare på. I granskningen undersöktes 
respektive utgångspunkt för att ta reda på vilka fördelar samt nackdelar man kan stöta på vid 
användning av de nämnda utgångspunkterna på plagget vid avmätning. Granskningens 
resultat låg till grund för avmätningsdokumentet. 
 

FRAMTAGNING AV ÖNSKADE MÅTT FRAMTAGNING AV SKISSERNA SAMMANSTÄLLNING AV DOKUMENT 

ANALYS AV RESULTATET

LITTERATURSTUDIE

FÖRBÄTTRINGAR

FÄRDIGSTÄLLA AVMÄTNINGSDOKUMENTET

FRAMTAGNING AV AVMÄTNINGSDOKUMENTET

VAL AV UTGÅNGSPUNKT

TEST AV AVMÄTNINGSDOKUMENTET

YTTERLIGARE EN AVMÄTNING
 



 
 

14 

3.2.2 Framtagning av önskade plaggmått  
En viktig del i framtagningen av avmätningsdokumentet är att det inte får innehålla för 
många plaggmått men inte heller för få. Därför utfördes en granskning om vilka 
konsekvenser som kan uppstå beroende på vilka plaggmått man väljer att ha med, samt 
utesluter i en plaggmåttlista. De utvalda plaggmåtten från undersökningen namngavs till 
passande måttangivelser, baserade på litteratur (Lee & Steen, 2010) (Myers-Mcdevitt, 2009) 
och efter ett internt dokument från företaget. Vid val av plaggmåttangivelser togs det även 
hänsyn till resultatet från granskningens val av utgångspunkt. 
 

3.2.3 Framtagning av skisser 
Baserat på resultatet av framtagningen av vilka måttangivelser som ska finnas med i 
avmätningsdokumentet skapades en tillhörande teknisk skiss till varje plaggmått, detta 
eftersom den visuella kommunikationen överskrider de skrivna orden som Dyrud och Worley 
(2006) förespråkar. Vid framtagningen av de tekniska skisserna följdes direktiven från Lee 
och Steen (2010). Vid placering av måttpilarna på de tekniska skisserna som beskriver vart på 
plagget måttagningen ska ske, granskades de olika direktiven från litteraturen (Lee & Steen, 
2010) (Myers-Mcdevitt, 2009). Eftersom placeringen av måttpilarna kommer ligga till grund 
för den visuella referensen, valdes de mest lämpliga alternativen noggrant ut för respektive 
plaggmått.  
 

3.2.4 Sammanställning av dokument 
När alla skisserna var färdigställda tilldelades varje måttangivelse en enskild kod innan 
sammanställningen av hela avmätningsdokumentet kunde göras. Både Lee och Steen (2010) 
och Myers-Mcdevitt (2009) förespråkar att använda sig av koder för varje enskilt plaggmått, 
men även att man har en tydlig måttangivelse då det inte finns en specifik standard att gå 
efter vid kod-benämning. Kod-benämningarna efterliknar först och främst ett internt 
dokument som företaget redan använder sig av. Dessa plaggmått har redan en bestämd 
tresiffrig kod och det uppskattas därför av företagets personal att man fortsätter att använda 
sig av samma koder. För de måttangivelser som inte finns med i det interna dokumentet 
skapas en tre siffrig kod som efterliknar de andra. 
 
En introduktionssida till avmätningsdokumentet skapades för att ge en förtydligande inblick i 
hur det ska hanteras. Där beskrivs vad som är viktigt att tänka på innan man börjar 
avmätningen, och även hur avmätningen ska ske. Mät-förberedelserna ligger till grund av 
Myers-Mcdevitt (2009), Lee och Steen (2010) direktiv.  
 

3.3 Test av avmätningsdokumentet 
När avmätningsdokumentet antogs vara klart testades den av totalt sju testpersoner, varav tre 
designtekniker, två inköpare och två testpersoner som saknar kompetens inom det textila 
området. Som designtekniker mäter man ofta av provplagg och har därför god kunskap inom 
området, men även inköpare hjälper ibland till att mäta av provplagg. Det har även valts att 
utföra testet på två personer som saknar kompentens inom området, för att se om kunskap är 
en viktig faktor för förståelse och tillvägagångsätt vid avmätning.  
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Testpersonerna fick tilldelat sig: 
• En utvald satinliknande skjorta, Figur 2 
• Ett kontrollerat måttband 
• En linjal till de testpersoner som föredrar hjälpmedlet 
• Tillhörande plaggmåttlista, Bilaga 1 
• Avmätningsdokumentet, Bilaga 2 

 

  
 
Figur 2. Skjortan som användes vid avmätningstestet 

 
De utförde avmätningen efter Myers-Mcdevitt (2009) och Lee och Steen (2010) mät-
förberedelsers direktiv, som står beskrivet på första sidan i Bilaga 2. Inga frågor eller hjälp 
fick tas emot av testpersonerna när de utförde avmätningen, då det kan påverka mätresultatet. 
Därför fick testpersonerna endast ta del av mät-förberedelserna i dokumentet och ingen 
ytterligare hjälp eller redskap. Mätresultaten dokumenterades i den tomma plaggmåttlistan, 
Bilaga 1.  
 
När alla utfört avmätningen granskades de olika mätresultaten för att se om det fanns några 
sammanband eller tydliga avvikelser. Testpersonernas resultat jämfördes sedan med 
författarens mätresultat av samma skjorta, vilket var baserat på författarens tänkta uppfattning 
och tolkning av litteraturen om hur avmätningen ska utföras, Bilaga 3. Med utgångspunkt 
från testets resultat utfördes en analys, för att se vad som behövde åtgärdas för att göra 
avmätningsdokumentet till det bättre. Efter förändringar i avmätningsdokumentet fick 
testpersonerna ytterligare en gång utföra en avmätning på de plaggmått som hade störst 
måttdifferenser. Därefter kunde avmätningsdokumentet färdigställas. 
 

3.4 Forskningsetik 
Företagets namn har helt utelämnats, eftersom det inte ska kunna spåras vilket företag denna 
studie gjorts för. Under studiens gång har testpersoner ställt upp vid avmätningar, dessa 
personer har istället för namn blivit tilldelad en siffra. Detta för att göra det möjligt att skilja 
de åt i studien utan att behöva nämna deras namn, för att på så vis skydda testpersonernas 
identitet. 
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4. Resultat 

4.1 Utveckling av avmätningsdokumentet 

4.1.1 Val av utgångspunkt 
Granskning angående hur plaggmåttagning påverkas beroende av utgångspunkt på plagget 
utfördes, för att se vad för skillnader som uppstår. Utifrån litteraturens förslag på 
utgångspunkt har dessa utvärderats:  

• Inre axelspets (Lee & Steen, 2010) (Myers-Mcdevitt, 2009), mått-pil A Figur 3. 
• Lägsta punkten i halshålet (Bäckman, u.å.), mått-pil B Figur 3. 
• Nackkotan (Öberg & Ersman, 2010) (Beazly, 1999), mått-pil C Figur 3. 
• Mitten på axeln (Aldrich, 2008), mått-pil D Figur 3. 

 
Figur 3. De olika utgångspunkterna beskrivna i litteratur 
 
Resultat av granskningen visade att alla utgångspunkter förutom inre axelspets hade många 
andra parametrar som var avgörande för plaggmåttets resultat. Lägsta punkten i halshålet är 
beroende av att det är ett korrekt mått i halshålsdjup fram. Utgångspunkten från nackkotan är 
beroende av att det är rätt halshålsdjup bak och blir svårt att mäta ifall plagget är mer urringat 
baktill, det vill säga att halshålsdjupet bak är stort. Att utgå från punkten på mitten av axeln 
kan vara svårt att tyda då ett plagg kan ha väldigt varierad bredd på axlarna beroende på 
vilket designuttryck som önskas, samt att axelns lutning spelar stor roll i hur plaggmåttets 
utfall blir.  
 
Inre axelspets är en utgångspunkt som stämmer bra överens med kroppens egen placering av 
inre axelspets, vilket gör det enklare att ange ett mått för företaget då de själva inte skapar 
mönsterkonstruktionen. För att underlätta och öka förståelsen av inre axelspets placering vid 
olika plaggmodeller har det skapats flera skisser som visar placeringen, Figur 4. För de plagg 
som saknar ett axelparti är utgångpunkten istället från den högsta punkten, vilket illustreras i 
Figur 5.  

 
Figur 4. Inre axelspets placering på olika plaggmodeller 

A B C D
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Figur 5. Högsta punkten är utgångspunkten för de plagg som saknar ett axelparti 

4.1.2 Måttangivelser 
Det är viktigt att kontrollera de konsekvenser som kan uppstå vid val av plaggmått innan 
sammanställningen av avmätningsdokumentet kan göras. Exempel på plaggmått som har 
uteslutits till avmätningsdokumentet på grund av att de tar ut varandra är axellutning, då det 
måttet kan fås om man tar inre ärmhålsdjup subtraherat med yttre ärmhålsdjup, Figur 6. Inre 
och yttre ärmhålsdjup har värderats högre att ha med i avmätningsdokumentet kontra 
axellutning, då inre och yttre ärmhålsdjup ger en större information angående passformen i 
plagget än axellutningen.  

 

Figur 6. Axellutning kan räknas ut genom befintliga plaggmåttangivelser 

Yttre axelspets till yttre axelspets är ett annat exempel som har uteslutits på grund av att det 
finns viktigare plaggmått att ta med i avmätningsdokumentet, som kan beskriva i princip 
samma mätresultat. Yttre axelspets till yttre axelspets kan ersättas genom att ta axellängdens 
mått gånger två och sedan adderar halsbreddens mått. Dessa plaggmått är alltså överflödiga 
att ta med i avmätningsdokumentet för företaget, då de stör befintliga plaggmått i dokumentet 
och då istället kan försämra resultatet.  

Däremot har dessa tre plaggmått medvetet tagits med i avmätningsdokumentet: 
• Fram/bak längd 
• Fram/bak längd från högsta punkten 
• Halshålsdjup fram/bak från högsta punkten 

Även om dessa plaggmått egentligen kan ta ut varandra har de valts att ha med i 
avmätningsdokumentet, Figur 7. Det är följaktligen inte meningen att ha med alla tre 
måttangivelser tillsammans i en plaggmåttlista, men de är alla viktiga plaggmått att ta med 
beroende på plaggmodell. 

   

= -
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Figur 7. Fram/bak längd, fram/bak längd från högsta punkten, halshålsdjup fram/bak från högsta 
punkten 

Om man har för många plaggmått på ett specifikt område riskerar man att istället försvåra 
konstruktionen. Det finns exempelvis många olika plaggmått som kan anges vid konstruktion 
av ärmhål samt hals. Genom att exempelvis ange alla plaggmått såsom halshålets omkrets, 
halsbredd, halshålsdjup fram och bak kan resultera i ett sämre resultat. Då måtten istället kan 
distrahera varandra och påverka konstruktionen negativt, det är inte alltid bra att ange för 
många måttangivelser. Därför har endast de mest relevanta plaggmåtten till 
avmätningsdokumentet valts ut, gentemot företagets behov av måttangivelser till 
leverantörerna.  

I avmätningsdokumentet har det valts att skapa en blankrad ”__” på vissa 
plaggmåttangivelser, det är på viddmått som är beroende av ett avstånd från en viss 
utgångspunkt. Det är för att avståndet från inre axelspets/högsta punkten/ärmhålspunkt inte 
alltid är densamma. Det beror helt på vilken plaggmodell och vilket material plagget ska 
bestå av. Det har därför skapats en blankrad så att designteknikerna kan fylla i den korrekta 
måttangivelsen beroende på plaggmodell. 
 

4.1.3 Test av avmätningsdokumentet 
Testpersonernas ifyllda plaggmåttlistor från avmätningstestet presenteras i Bilaga 4-10. Deras 
mätresultat sammanställdes sedan i ett gemensamt dokument för att få en tydligare överblick 
av resultaten, Bilaga 11. De granskades för att se vilka samband som fanns, men även för att 
se om det fanns några tydliga avvikelser. Testets resultat visade tydligt vilka plaggmått som 
är svårare samt enklare att mäta av.  

Mätresultaten enligt författarens tänkta uppfattning och tolkning av litteratur om hur 
avmätningen ska utföras (Bilaga 3) jämförs först tillsammans med testpersonerna 1-3, vilka 
alla tre är designtekniker, Bilaga 12. I Bilaga 13 jämförs författarens resultat med 
testpersonerna 4-5, vilka är inköpare på företaget. Slutligen jämförs författarens resultat med 
testpersonerna 6-7, det är testpersoner som saknar kompetens inom det textila området, 
Bilaga 14. I samtliga jämförelser med författarens och testpersonernas mätresultat räknas 
skillnadsintervallen ut för varje mätresultat, utifrån det lägsta samt högsta mätresultatet. Detta 
görs för att se om plaggavmätningen är jämn eller om det finns tydliga avvikelser. De olika 
yrkeskategorier och kompetenser har valts att dela upp i jämförelsen, detta för att se om 
kunskap kan ha betydelse för mätresultatet. Eller om skisserna och måttangivelserna är 
tillräckligt tydliga, oavsett kunskap och erfarenhet. 

Även en jämförelse av alla testpersoners och författarens mätresultat har gjorts. Där har den 
gemensamma skillnadsintervallen från högsta samt lägsta mätresultat räknats ut, Bilaga 15. 
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Där har de plaggmått som har största skillnadsintervallen markerats röda för att man tydligt 
ska se var de största missförstånden/måttskillnadera har skett. Överlag är det skillnader i alla 
måttangivelser. Man ser dock att vissa plaggmått har mindre- medan andra har större 
skillnader.  Plaggmåtten med de största skillnaderna från lägsta- till högsta mätresultatet var 
halsbredd (Figur 8), halva ärmkullens bredd (Figur 9), inre ärmhålsdjupet (Figur 10), mitt 
fram längd från inre axelspets (Figur 11) och kragspets avståndet (Figur 12). 

 

Figur 8. Halsbredd 

  

Figur 9. Halva ärmkullens bredd 
 

 
Figur 10. Inre ärmhålsdjup 
 

 
Figur 11. Mitt fram längd från inre axelspets 
 

 
Figur 12. Kragspets avstånd 

½
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Skillnadsresultaten från samtliga jämförelser från Bilaga 12-15 sammanställs i en gemensam 
tabell för att tydligt se den gemensamma måttskillnaden, samt testpersonernas måttskillnader 
uppdelat i de olika yrkeskategorier och kompetens, Bilaga 16. Resultatet från den jämförelsen 
visar att differenser har uppstått mellan alla testpersoners mätresultat, det finns ingen kolumn 
som helt saknar måttskillnad från början till slut. Detta visar på att oavsett vilken 
yrkeskategori och kompetens personen som mäter av plagget har, så är skisserna tillsammans 
med måttangivelserna begripliga för en bred allmänhet.  

4.1.4 Slutgiltig avmätningsguide 
Plaggmåtten med de största måttskillnaderna mellan lägsta- samt högsta mätresultatet från 
testpersonernas resultat, Bilaga 15, granskas för att se vilka förbättringar som kan göras på 
avmätningsdokumentet. Plaggmåtten som undersöktes och mättes av ytterligare en gång var: 

• Halsbredd, Figur 8 
• Halva ärmkullens bredd, Figur 9 
• Inre ärmhålsdjup, Figur 10 
• Längd mitt fram från inre axelspets, Figur 11 
• Kragspets avståndet, Figur 12 

I Figur 13-14 visas de olika testpersonernas avmätning av skjortans halsbredd. Vid 
måttagning av detta mått måste kragen pressas plant uppåt så att man tydligt ser inre 
axelspets på båda sidorna av halshålet, plaggmåttet ska sedan mätas av från inre axelspets till 
inre axelspets. Vid granskning av bilderna och vid observation under avmätningen mätte 
samtliga testpersoner synbart av plaggmåttet på samma tillvägagångsätt. Däremot skiljde sig 
mätresultatet på grund av vart inre axelspets placering hamnade och även hur platt 
utläggningen av kragen var, vilket tydligt syns när man jämför och ser alla bilderna från 
avmätningen, Figur 13-14. 

      

Figur 13. Testpersoner 1-3 vid avmätning av halsbredd 

       

Figur 14. Testpersonerna 4-7 vid avmätning av halsbredd 
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Skissen som hade skapats för måttangivelsen halva ärmkullens bredd var missvisande, vilket 
resulterade i en måttskillnad på total 10,2 cm, Figur 9. Den tekniska skissen ändrades 
följaktligen för att ge bättre förståelse för vart på plagget det måttet ska mätas. För att ta reda 
på om måttskillanden kan reduceras, Figur 15. Testpersonerna fick därefter mäta av halva 
ärmkullens bredd utefter den nya skissen. Resultatet blev mer tillfredställande med en 
differens på endast 1 cm, Tabell 1. 

  

Figur 15. Nya skissen av halva ärmkullens bredd 
 
Tabell 1. Måttskillnaden för halva ärmkullens bredd baserat på den gamla och nya skissen 

 

De olika testpersonernas utförande vid avmätning av inre ärmhålsdjup visas i Figur 16-17. 
Inre ärmhålsdjupet är beroende av att man har en tydlig utgångpunkt av inre axelspets samt 
att ärmhålssömmen ligger platt, så att man tydligt kan avgöra djupet. Om inte dessa båda 
parametrar är tydliga kan det vara svårt att få fram ett korrekt värde. Även om bilderna från 
avmätningen ser relativt lika ut, märktes det att skillnaden framförallt beror på vart 
placeringen av inre axelspets hamnar, men även hur ärmhålssömmen är lagd. En viktig aspekt 
som visade sig vid den andra avmätningen av inre ärmhålsdjup var att testperson nummer 1, 
fick ett helt annat mätresultat i jämförelse mot första avmätningstestet. Testpersonen menar 
att ett skrivfel måste ha skett av denne vid första avmätningen. Detta visar på att även 
felskrivning kan vara en anledning till måttdifferenser. I och med det nya resultatet från 
testperson nummer 1, förändrades måttskillnaden väsentlig, Tabell 2. 

Tabell 2. Testperson nummer 1 nya mätresultat på inre ärmhålsdjup, från inre axelspets 
 

 

½
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Figur 16. Testpersonerna 1-4 vid avmätning av inre ärmhålsdjup 

       

Figur 17. Testpersonerna 5-7 vid avmätning av inre ärmhålsdjup 
 
Samma slutsats angående placeringen av inre axelspets gäller även för avmätningen av längd 
mitt fram från inre axelspets, Figur 18-19. Detta mått är helt beroende av att inre axelspetsen 
är tydligt och korrekt placerad vid utläggning av plagget. Vid observation ser det ut som om 
alla testpersonerna mäter av på samma sätt, men varför det blir måttskillnader beror på vart 
ifrån personen mätt inre axelspets. Detta påverkar de slutgiltiga mätresultaten. 

          
 

Figur 18. Testpersonerna 1-3 vid avmätning av längd mitt fram från inre axelspets 
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Figur 19. Testpersonerna 4-7 vid avmätning av längd mitt fram från inre axelspets 

Det upptäcktes att kragspets avståndet var ett onödigt mått att ha med i denna avmätning. 
Detta på grund av att skjortan som skulle mätas av inte hade ett korrekt mellanlägg i 
kragståndet, vilket resulterade i att kragen flöt ut och därför blev plaggmåttet inte konstant, 
vilket tydligt visas i de olika bilderna då testpersonerna utför sin avmätning, Figur 20-21. För 
att kunna utföra en korrekt måttagning av detta plaggmått måste mellanlägget i kragståndet 
vara mer styvt och därför är detta plaggmått inte relevant att kontrollera vid denna typ av 
plaggmodell.  

       

Figur 20. Testpersonerna 1-4 vid avmätning av kragspetsarnas avstånd 
 

       
 
Figur 21. Testpersonerna 5-7 vid avmätning av kragspetsarnas avstånd 
 
Det slutgiltiga avmätningsdokumentet sammanställdes utefter förändringarna, innan den gavs 
vidare till företaget och dess leverantörer, Bilaga 17. 
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5. Resultat- och metoddiskussion  
Avmätningsresultatets verifikation är baserat på avmätningar från personal på företaget och 
av testpersoner som saknar erfarenhet inom området. Testet är endast baserat på en del 
plaggmåttangivelser av det slutgiltiga avmätningsdokumentet, alla plaggmått är därför inte 
kontrollerade i denna studie. Om avmätningsdokumentet hade skickats till leverantörerna 
redan från början av studien, hade detta troligtvis kunnat ge en mer rättvist inblick i hur 
plaggframtagningsprocessen påverkas. På grund av att avmätningsdokumentet då hade 
involverats redan från skapandet av plaggmåttlista fram till slutprodukt. En jämförelse hade 
sedan kunnat utföras för att se hur plaggframtagningsprocessen vanligtvis såg ut innan man 
hade tillgång till avmätningsdokument, och hur processen har förändrats efter tillgången av 
det. Detta för att granska hur förståeligt avmätningsdokumentet är för leverantörerna, genom 
att se om processen vid plaggframtagning har blivit förbättrad. På så vis hade man 
förhoppningsvis även kunnat granska fler måttangivelser än vad avmätningstestet undersökte 
i denna studie. 
 
Chen, Murray och Jones (2007) beskriver att språkbarriärer och kulturella skillnader är den 
främsta orsaken som leder till missförstånd i kommunikationen, vid plaggframtagning mellan 
företag och leverantör. Så därför hade avmätningsdokumentet egentligen behövts testats på 
en större variation av testpersoner, så att granskningen avspeglar branschen, språkligt såväl 
som kulturellt. Att ta reda på hur avmätningsdokumentet påverkas av språkbarriärer och 
kulturella skillnader hade varit av intresse, då företaget arbetar med leverantörer runt om i 
hela världen. 
 
Testpersonerna har fått använda sig av ett kontrollerat måttband och ett avmätningsbord, som 
har rätt höjd, ljus och som är tillräckligt stort. Dock har jag ingen vetenskap om vad 
leverantörerna använder sig av för verktyg vid avmätning och hur deras avmätningsbord ser 
ut. Ett måttband som inte är kontrollerat kan resultera i differenser utanför tolerans, enligt 
Myers-Mcdevitt (2009) är det därför viktigt att regelbundet kontrollera sitt måttband. 
Ytterligare en viktig faktor till hur konstant ett plaggmått blir, beror på vilket material plagget 
består av, samt att höger och vänster sida av plagget inte alltid stämmer överens. 
Avmätningsresultatet visade även att felskrivningar vid avmätning kan förekomma. Det är 
svårt att kontrollera, men även det kan vara en anledning till varför måttskillnader uppstår.  
 
Det bekräftas att den visuella referensen har större påverkan än de skrivna orden som Dyrud 
och Worley (2006) förespråkar. Detta upptäcktes vid förändring av en skiss, då den gamla 
respektive nya skissen gav två helt olika mätresultat trots att måttangivelsen var densamma. 
Avmätningsresultatet visar att skisserna och måttangivelserna tillsammans skapar en god 
förståelse för hur mätningen ska göras. Det hade också varit intressant att se hur resultatet 
hade blivit utan hjälp av avmätningsdokumentet, och därmed utan den visuella 
kommunikationen. 
 
På grund av hur avmätningsresultatet utföll har det diskuterats över ifall inre axelspets alltid 
är den lämpligaste utgångspunkten att utgå från vid varje plaggmodell, vilket Myers-Mcdevitt 
(2009), Lee och Steen (2010) förespråkar. Eftersom avmätningsresultatet visade att de 
plaggmått som hade störst måttskillnader var de som var beroende av inre axelspets. Eftersom 
skjortan som mättes av hade framflyttad axelsöm visades det sig vara svårt att få en konstant 
placering av inre axelspets, vilket ledde till måttskillnader. Därför hade val av utgångspunkt 
möjligen behövts varierats beroende på vilken plaggmodell som skapas.  
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6. Slutsats 
Den sammantagna slutsatsen av denna studie är att syftet har uppnåtts, modeföretaget och 
deras leverantörer har nu en avmätningsguide att utgå från vid avmätning av överdelsplagg 
för kvinnor. 
 

1. Vilken påverkan kommer en avmätningsguide att ha på processen vid 
plaggframtagning, från skapande av plaggmåttlistan till slutprodukt? 
 

Avmätningsguiden har verifierats av testpersoner inom företaget och privatpersoner, 
dokumentet har däremot inte testas av leverantörerna i denna studie. Därför finns det ingen 
verifikation om hur leverantörerna kommer att uppfatta avmätningsdokumentet, och hur det 
tillslut kommer att påverka den verkliga processen vid plaggframtagning. 
Avmätningsresultatet från testpersonerna visade däremot att måttangivelsen tillsammans med 
skissen skapar en god förståelse för önskad avmätning, oberoende kunskap som personen 
som mäter av har. Genom att kunna hänvisa till avmätningsdokumentet kommer det på sikt 
att resultera i färre missuppfattningar, både från leverantörerna samt modeföretaget. I och 
med att alla får samma information angående hur plaggmåttagningen ska ske. Vilket kommer 
underlätta plaggframtagningsprocessen, och antal prototyper som skickas mellan leverantör 
och företag kan reduceras. 

 
2. Vilka plaggmått bör finnas med i en avmätningsguide, vilka är relevanta och vilka 

kan uteslutas?  
 

Under studiens gång har plaggmått som kan distrahera eller ta ut ett annat plaggmått 
upptäckts vara onödiga att ha med i avmätningsdokumentet, då dessa istället kan riskera att 
försämra resultatet. Däremot kan inte alla plaggmått som stör eller tar ut varandra ignoreras, 
då enskilda plaggmått kan vara nödvändiga att finnas med beroende på plaggmodell. Dock 
måste det finnas en orsak till varför de plaggmåtten finns med. Därför är det viktigt att 
noggrant välja ut de mest relevanta plaggmåtten utifrån företagets behov och utesluta de 
plaggmått som distraherar och/eller tar ut varandra, med hänsyn till att alla plaggmått inte kan 
ignoreras beroende på plaggmodell.  

 
3. Hur påverkas måttagningen beroende på val av utgångspunkt på plagget vid 

avmätning? 
 

Det finns många olika instruktioner i litteraturen angående val av utgångspunkt på plagget 
vid avmätning. Resultatet från studien visade däremot att inre axelspets är den lämpligaste 
utgångspunkten att utgå från, och är även den punkten som stämmer bäst överens med 
kroppens egen placering av inre axelspets. Inre axelspets är en utgångspunkt som inte 
påverkas av några andra parametrar, jämfört med vad de andra utgångspunkterna som var 
beskrivna i litteraturen gjorde. Däremot visade avmätningstestet att inre axelspets är en 
utgångspunkt som i vissa fall kan betraktas som svårplacerad, beroende på plaggmodell och 
material. Utgångspunkten på ett plagg vid avmätning är otroligt viktigt att kunna lokalisera 
för att kunna få ett korrekt mätresultat. 
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7. Slutord med förslag till framtida forskning 
Studien med att ta fram ett avmätningsdokument har gett mig en större kunskap inom de 
olika plaggmåttangivelser och de olika förhållningsätterna som finns kring detta ämne. 
Studiens resultat upplevs komma till nytta för branschen och akademin, då information 
angående hur ett avmätningsdokument skapas är bristfällig i tidigare forskning och litteratur. 
Hoppas även att resultatet från denna studie kommer att inspirera till vidare utveckling av ett 
standardiserat avmätningsdokument. 
 
Det hade varit intressant att forska vidare om hur leverantörernas produktionsprocess ser ut, 
för att ta reda på om det finns andra kommunikationsproblem som kan åtgärdas. Samt att se 
över om plaggframtagningsprocessen och kommunikationen hade kunnat förbättras om 
företaget skapade färdiga grundkonstruktioner. Dessa grundkonstruktioner skulle i så fall 
leverantörerna sedan utgå från i samband med tillverkning av nya plaggmodeller för 
företaget.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Plaggmåttlista för avmätningstestet 

 

O08: Pocket placement from HPS
O09: Pocket placement from top of sideseam
O03: Pocket width
O04: Pocket height

N01: Slit length
Z01: Button distance, fr. center of button
R05: Placket width
K09: Yoke depth front from HPS
K08: Yoke depth back from HPS

R03: Center back collar height
R06: Collar stand length, fr. center of button to end of buttonhole 

R07: Collar length at edge
R08: Collar length at seam
J10: Depth of Cuff

I02: Neck drop front fr. HPS
I03: Neck drop back fr. HPS
R04: Collar point length 
R01: Collar point spread 
R02: Collar stand height

J01: Sleeve length top armhole
J11: ½ Sleeve head width
J05: ½ Biceps width
J06: ½ Elbow width 21cm from armhole point
J08: ½ Sleeve opening width 

S05: Sideseam length
G01: Inner armhole depth, from HPS
G02: Outer armhole depth
A13: Across back, measure at one half depth of armhole
S02: Back length from HPS   

Name: 
Measurements: Shirt is (cm):
A01: ½ Chest width, at armhole
B01: ½ Waist width, measure 39 cm below HPS
 F01: 1/2 Bottom straight
H01: Shoulder width on fold
A12: Across front, measure at one half depth of armhole
I01: Across neck
S01: Front length from HPS
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Bilaga 2, 1:7: Avmätningsdokumentet till skjortan  

 
 
 

PREPARATION

Before	you	start	to	measure	the	garment:	
	
-	Lay	the	garment	flat	without	any	wrinkles		
-	Make	sure	that	the	sideseams	are	carefully	smoothed	and	lined	up.	So	you	
easily	can	see	the	highest	point	of	shoulder-	HPS,	the	point	where	the	garment	
naturally	folds.		

-	Garments	that	don´t	have	any	shoulderseams	are	measured	from	the	highest	
point	-	HP.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	All	closured	should	be	closed.		
-	Garments	that		don´t	have	any	closure	should	be	overlapped	exactly	as	the	
measurments	chart	specifies.		
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Bilaga 2, 2:7: Avmätningsdokumentet till skjortan  

 
 
 

Across back, measure at one half  depth of  armhole Across chest, measure at one half  depth of  armhole

½ Waist width, measure _ cm below HPS

1/2 Bottom straight Shoulder width on fold

How	to	measure	the	shirt

½ Chest width, at armhole

½½
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Bilaga 2, 3:7: Avmätningsdokumentet till skjortan  
 

 
 

Sideseam length

Inner armhole depth, from HPS Outer armhole depth

Back length from HPS   

Across neck

How	to	measure	the	shirt

Front length from HPS
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Bilaga 2, 4:7: Avmätningsdokumentet till skjortan  
 

 
 

½ Sleeve opening width 

½ Sleeve head width

Neck drop front fr. HPS

Sleeve length top armhole

½ Biceps width ½ Elbow width _cm from armhole

How	to	measure	the	shirt

½
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Bilaga 2, 5:7: Avmätningsdokumentet till skjortan  

 
 
 

Collar stand height

Center back collar height
Collar stand length, fr. center of  button to end of  

buttonhole 

Neck drop back fr. HPS Collar point length 

Collar point spread 

How	to	measure	the	shirt
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Bilaga 2, 6:7: Avmätningsdokumentet till skjortan  
 

 
 

Placket button distance Slit length

Depth of  Cuff

Collar length at edge Collar length at seam

Placket width

How	to	measure	the	shirt
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Bilaga 2, 7:7: Avmätningsdokumentet till skjortan  
 

 
 

How	to	measure	the	shirt

Pocket placement from HPS Pocket placement from top of  sideseam

Pocket width Pocket height

Yoke depth front from HPS Yoke depth back from HPS
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Bilaga 3, 1:9: Författarens tänkta avmätning av skjortan  

 

B01:	½	Waist	width,	measure	39	cm	below	HPS

F01:		½	Bottom	straight

H01:	Shoulder	width	on	fold

Author's	measuring	in	pictures
A01:	½	Chest	width,	at	armhole
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Bilaga 3, 2:9: Författarens tänkta avmätning av skjortan  

 

S01:	Front	length	from	HPS S05:	Sideseam	length

Author's	measuring	in	pictures
A12:	Across	front,	measure	at	one	half	depth	of	armhole

I01:	Across	neck

½
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Bilaga 3, 3:9: Författarens tänkta avmätning av skjortan  

 
 

A13:	Across	back,	measure	at	one	half	depth	of	armhole S02:	Back	length	from	HPS			

G01:	Inner	armhole	depth,	from	HPS

G02:	Outer	armhole	depth

Author's	measuring	in	pictures

½
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Bilaga 3, 4:9: Författarens tänkta avmätning av skjortan  

 
 
 

J05:	½	Biceps	width

J06:	½	Elbow	width	21cm	from	armhole	point

Author's	measuring	in	pictures
J01:	Sleeve	length	top	armhole

J11:	½	Sleeve	head	width

½
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Bilaga 3, 5:9: Författarens tänkta avmätning av skjortan  

 
 
 

R04:	Collar	point	length	

J08:	½	Sleeve	opening	width

I02:	Neck	drop	front	fr.	HPS

I03:	Neck	drop	back	fr.	HPS

Author's	measuring	in	pictures
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Bilaga 3, 6:9: Författarens tänkta avmätning av skjortan  

 
 
 

R03:	Center	back	collar	height

R06:	Collar	stand	length,	fr.	center	of	button	to	end	of	buttonhole	

Author's	measuring	in	pictures
R01:	Collar	point	spread	

R02:	Collar	stand	height
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Bilaga 3, 7:9: Författarens tänkta avmätning av skjortan  

 
 
 

N01:	Slit	length

R07:	Collar	length	at	edge

R08:	Collar	length	at	seam

J10:	Depth	of	Cuff

Author's	measuring	in	pictures
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Bilaga 3, 8:9: Författarens tänkta avmätning av skjortan  

 
 
 

K09:	Yoke	depth	front	from	HPS

K08:	Yoke	depth	back	from	HPS

Author's	measuring	in	pictures
Z01:	Button	distance,	fr.	center	of	button

R05:	Placket	width
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Bilaga 3, 9:9: Författarens tänkta avmätning av skjortan  

 
 
 

O04:	Pocket	height

O03:	Pocket	width

O08:	Pocket	placement	from	HPS O09:	Pocket	placement	from	top	of	sideseam

Author's	measuring	in	pictures
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Bilaga 4: Avmätningsresultat, testperson 1 

 
 

N01: Slit length
Z01: Button distance, fr. center of button

I01: Across neck
S01: Front length from HPS
S05: Sideseam length
G01: Inner armhole depth, from HPS

7,8

Measurements: Shirt is (cm):
56,5
55,5
61
13

2,7
5

41,5

R05: Placket width

J08: ½ Sleeve opening width 
I02: Neck drop front fr. HPS
I03: Neck drop back fr. HPS
R04: Collar point length 
R01: Collar point spread 
R02: Collar stand height
R03: Center back collar height
R06: Collar stand length, fr. center of button to end of buttonhole 

R07: Collar length at edge
R08: Collar length at seam
J10: Depth of Cuff

A01: ½ Chest width, at armhole
B01: ½ Waist width, measure 39 cm below HPS
 F01: 1/2 Bottom straight
H01: Shoulder width on fold
A12: Across front, measure at one half depth of armhole

39,4
72

11,3

19
8,7
1,8
5

A13: Across back, measure at one half depth of armhole
S02: Back length from HPS   

2,6
2,5
12,5

40
17,5
65
37
26,5
21,5

8

Name: Testperson 1

O09: Pocket placement from top of sideseam
O03: Pocket width
O04: Pocket height

O08: Pocket placement from HPS

J01: Sleeve length top armhole
J11: ½ Sleeve head width
J05: ½ Biceps width
J06: ½ Elbow width 21cm from armhole point

64,5
13,5
20,5
21

12,5

K09: Yoke depth front from HPS
K08: Yoke depth back from HPS

41,5
39,5
20,2
27,5

21,5
11,5

G02: Outer armhole depth
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Bilaga 5: Avmätningsresultat, testperson 2 

 
 

41,8
41,5
39,5
20,3

56,5
55,5
61,5
12,5
40,2
17,2
65
37
25

20,5
20,5
18
9
1,6
5
8,8
2,6
4,9

11,3
11

27,5
7,6
2,6
3

20
39,4
72
65
11

O04: Pocket height

O08: Pocket placement from HPS
O09: Pocket placement from top of sideseam
O03: Pocket width

R05: Placket width
K09: Yoke depth front from HPS
K08: Yoke depth back from HPS

J10: Depth of Cuff
N01: Slit length
Z01: Button distance, fr. center of button

12,5

12
22

R06: Collar stand length, fr. center of button to end of buttonhole 

R07: Collar length at edge
R08: Collar length at seam

R01: Collar point spread 
R02: Collar stand height
R03: Center back collar height

I02: Neck drop front fr. HPS
I03: Neck drop back fr. HPS
R04: Collar point length 

J05: ½ Biceps width
J06: ½ Elbow width 21cm from armhole point
J08: ½ Sleeve opening width 

S02: Back length from HPS   
J01: Sleeve length top armhole
J11: ½ Sleeve head width

G01: Inner armhole depth, from HPS
G02: Outer armhole depth
A13: Across back, measure at one half depth of armhole

S01: Front length from HPS
S05: Sideseam length

Name: Testperson 2
Measurements: Shirt is (cm):
A01: ½ Chest width, at armhole
B01: ½ Waist width, measure 39 cm below HPS
 F01: 1/2 Bottom straight
H01: Shoulder width on fold
A12: Across front, measure at one half depth of armhole
I01: Across neck
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Bilaga 6: Avmätningsresultat, testperson 3 

 
 

O04: Pocket height

56,5

O08: Pocket placement from HPS
O09: Pocket placement from top of sideseam
O03: Pocket width

R05: Placket width
K09: Yoke depth front from HPS
K08: Yoke depth back from HPS

R01: Collar point spread 
R02: Collar stand height
R03: Center back collar height
R06: Collar stand length, fr. center of button to end of buttonhole 

R07: Collar length at edge
R08: Collar length at seam

J11: ½ Sleeve head width

G01: Inner armhole depth, from HPS
G02: Outer armhole depth
A13: Across back, measure at one half depth of armhole

I02: Neck drop front fr. HPS
I03: Neck drop back fr. HPS
R04: Collar point length 

J05: ½ Biceps width
J06: ½ Elbow width 21cm from armhole point
J08: ½ Sleeve opening width 

J10: Depth of Cuff
N01: Slit length
Z01: Button distance, fr. center of button

55,2
61,7
13
39,9

I01: Across neck
S01: Front length from HPS
S05: Sideseam length

12,35

11,3
11,2

20,5
20,8
18,9

71,5
64,3
13,8

24,5
20,5
38,5

16,3
66,5
36,4

S02: Back length from HPS   
J01: Sleeve length top armhole

Name: Testperson 3
Measurements: Shirt is (cm):
A01: ½ Chest width, at armhole
B01: ½ Waist width, measure 39 cm below HPS
 F01: 1/2 Bottom straight
H01: Shoulder width on fold
A12: Across front, measure at one half depth of armhole

22,4

2,55
3,3
11,3

20
27
7,7

42,35
42,3
39,5

8,5
2,6
4,8

8,9
1,7
5
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Bilaga 7: Avmätningsresultat, testperson 4 

 
 

O08: Pocket placement from HPS
O09: Pocket placement from top of sideseam
O03: Pocket width

R05: Placket width

5

42,5

11

K08: Yoke depth back from HPS

41,5
39,5
20,2
27
7,5

J10: Depth of Cuff
N01: Slit length
Z01: Button distance, fr. center of button

12,5

R01: Collar point spread 
R02: Collar stand height
R03: Center back collar height

8,5
2,6

2,5
2,7
12
21
11,5

R06: Collar stand length, fr. center of button to end of buttonhole 

R07: Collar length at edge

O04: Pocket height

R08: Collar length at seam

K09: Yoke depth front from HPS

I02: Neck drop front fr. HPS
I03: Neck drop back fr. HPS
R04: Collar point length 

64
12,5
20,5
20,8
19

J05: ½ Biceps width
J06: ½ Elbow width 21cm from armhole point
J08: ½ Sleeve opening width 

9,5
2,6

G01: Inner armhole depth, from HPS
G02: Outer armhole depth
A13: Across back, measure at one half depth of armhole

25,2
20,5
38,5

I01: Across neck
S01: Front length from HPS
S05: Sideseam length

17
65
37

S02: Back length from HPS   
J01: Sleeve length top armhole
J11: ½ Sleeve head width

72

5

Name: Testperson 4
Measurements: Shirt is (cm):
A01: ½ Chest width, at armhole
B01: ½ Waist width, measure 39 cm below HPS
 F01: 1/2 Bottom straight
H01: Shoulder width on fold
A12: Across front, measure at one half depth of armhole

56,5
55
62
12,5
40
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Bilaga 8: Avmätningsresultat, testperson 5 

 

S02: Back length from HPS   
J01: Sleeve length top armhole
J11: ½ Sleeve head width
J05: ½ Biceps width
J06: ½ Elbow width 21cm from armhole point

R04: Collar point length 
R01: Collar point spread 
R02: Collar stand height
R03: Center back collar height
R06: Collar stand length, fr. center of button to end of buttonhole 

J08: ½ Sleeve opening width 
I02: Neck drop front fr. HPS
I03: Neck drop back fr. HPS

O03: Pocket width
O04: Pocket height

Name: Testperson 5
Measurements: Shirt is (cm):
A01: ½ Chest width, at armhole
B01: ½ Waist width, measure 39 cm below HPS
 F01: 1/2 Bottom straight
H01: Shoulder width on fold
A12: Across front, measure at one half depth of armhole
I01: Across neck

56,5
55,5
61,5
13,3
40,5
18

S01: Front length from HPS
S05: Sideseam length
G01: Inner armhole depth, from HPS
G02: Outer armhole depth
A13: Across back, measure at one half depth of armhole

R07: Collar length at edge
R08: Collar length at seam
J10: Depth of Cuff
N01: Slit length
Z01: Button distance, fr. center of button
R05: Placket width
K09: Yoke depth front from HPS
K08: Yoke depth back from HPS

7
2,6

42
39,7

O08: Pocket placement from HPS
O09: Pocket placement from top of sideseam

66
37
25,5

65,5
12
20,5
20,5
18,5
8
1,5
5

20,5
39
73

20
28
7,5
2,6
2

12,2
21
11,5
11,2
12,5

4,8
42,5
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Bilaga 9: Avmätningsresultat, testperson 6 

 

 

Name: Testperson 6
Measurements: Shirt is (cm):
A01: ½ Chest width, at armhole 56,5
B01: ½ Waist width, measure 39 cm below HPS 55
 F01: 1/2 Bottom straight 61.5
H01: Shoulder width on fold 12
A12: Across front, measure at one half depth of armhole 40,5
I01: Across neck 18
S01: Front length from HPS 64,5
S05: Sideseam length 36,5
G01: Inner armhole depth, from HPS 24
G02: Outer armhole depth 20
A13: Across back, measure at one half depth of armhole 39
S02: Back length from HPS   72,5
J01: Sleeve length top armhole 64
J11: ½ Sleeve head width 21
J05: ½ Biceps width 20
J06: ½ Elbow width 21cm from armhole point 20,7
J08: ½ Sleeve opening width 19
I02: Neck drop front fr. HPS 9
I03: Neck drop back fr. HPS 1,5
R04: Collar point length 5
R01: Collar point spread 9,7
R02: Collar stand height 2,5
R03: Center back collar height 4,8
R06: Collar stand length, fr. center of button to end of buttonhole 41,5
R07: Collar length at edge 41,8
R08: Collar length at seam 39
J10: Depth of Cuff 20,2
N01: Slit length 28

O09: Pocket placement from top of sideseam 11,5
O03: Pocket width 11
O04: Pocket height 12,2

Z01: Button distance, fr. center of button 7,3
R05: Placket width 2,5
K09: Yoke depth front from HPS 2,5
K08: Yoke depth back from HPS 12,3
O08: Pocket placement from HPS 21
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Bilaga 10: Avmätningsresultat, testperson 7 

 

 

O09: Pocket placement from top of sideseam 11,3
O03: Pocket width 11,1
O04: Pocket height 12,3

Z01: Button distance, fr. center of button 7,6
R05: Placket width 2,6
K09: Yoke depth front from HPS 2,3
K08: Yoke depth back from HPS 12,5
O08: Pocket placement from HPS 21,1

R06: Collar stand length, fr. center of button to end of buttonhole 41
R07: Collar length at edge 41,4
R08: Collar length at seam 39,4
J10: Depth of Cuff 20
N01: Slit length 27

I03: Neck drop back fr. HPS 1,6
R04: Collar point length 5
R01: Collar point spread 9
R02: Collar stand height 2,6
R03: Center back collar height 4,8

J11: ½ Sleeve head width 14,5
J05: ½ Biceps width 20,5
J06: ½ Elbow width 21cm from armhole point 20,6
J08: ½ Sleeve opening width 18,4
I02: Neck drop front fr. HPS 8,4

G01: Inner armhole depth, from HPS 25,1
G02: Outer armhole depth 20
A13: Across back, measure at one half depth of armhole 38,8
S02: Back length from HPS   72,3
J01: Sleeve length top armhole 64,7

H01: Shoulder width on fold 12,8
A12: Across front, measure at one half depth of armhole 40,6
I01: Across neck 18,2
S01: Front length from HPS 64,7
S05: Sideseam length 37

Name: Testperson 7
Measurements: Shirt is (cm):
A01: ½ Chest width, at armhole 56,5
B01: ½ Waist width, measure 39 cm below HPS 55,5
 F01: 1/2 Bottom straight 61,7
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Bilaga 11: Avmätningsresultatet från testpersonerna 

 
 

1 2 3 4 5 6 7
56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5
55,5 55,5 55,2 55 55,5 55 55,5
61 61,5 61,7 62 61,5 61.5 61,7
13 12,5 13 12,5 13,3 12 12,8
40 40,2 39,9 40 40,5 40,5 40,6
17,5 17,2 16,3 17 18 18 18,2
65 65 66,5 65 66 64,5 64,7
37 37 36,4 37 37 36,5 37
26,5 25 24,5 25,2 25,5 24 25,1
21,5 20 20,5 20,5 20,5 20 20
39,4 39,4 38,5 38,5 39 39 38,8
72 72 71,5 72 73 72,5 72,3
64,5 65 64,3 64 65,5 64 64,7
13,5 11 13,8 12,5 12 21 14,5
20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20 20,5
21 20,5 20,8 20,8 20,5 20,7 20,6
19 18 18,9 19 18,5 19 18,4
8,7 9 8,9 9,5 8 9 8,4
1,8 1,6 1,7 2,6 1,5 1,5 1,6
5 5 5 5 5 5 5
8 8,8 8,5 8,5 7 9,7 9
2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6
5 4,9 4,8 5 4,8 4,8 4,8

41,5 41,8 42,35 42,5 42,5 41,5 41
41,5 41,5 42,3 41,5 42 41,8 41,4
39,5 39,5 39,5 39,5 39,7 39 39,4
20,2 20,3 20 20,2 20 20,2 20
27,5 27,5 27 27 28 28 27
7,8 7,6 7,7 7,5 7,5 7,3 7,6
2,6 2,6 2,55 2,5 2,6 2,5 2,6
2,5 3 3,3 2,7 2 2,5 2,3
12,5 12 11,3 12 12,2 12,3 12,5
21,5 22 22,4 21 21 21 21,1
11,5 11,3 11,3 11,5 11,5 11,5 11,3
11,3 11 11,2 11 11,2 11 11,1
12,5 12,5 12,35 12,5 12,5 12,2 12,3

Measurements:

Measuring	results:

H01:	Shoulder	width	on	fold
A12:	Across	front,	measure	at	one	half	depth	of	armhole

B01:	½	Waist	width,	measure	39	cm	below	HPS
F01:		½	Bottom	straight

A01:	½	Chest	width,	at	armhole

A13:	Across	back,	measure	at	one	half	depth	of	armhole

S05:	Sideseam	length
G01:	Inner	armhole	depth,	from	HPS

I01:	Across	neck
S01:	Front	length	from	HPS

O03:	Pocket	width
O04:	Pocket	height

O08:	Pocket	placement	from	HPS
O09:	Pocket	placement	from	top	of	sideseam

K09:	Yoke	depth	front	from	HPS
K08:	Yoke	depth	back	from	HPS

Z01:	Button	distance,	fr.	center	of	button
R05:	Placket	width

J10:	Depth	of	Cuff
N01:	Slit	length

R08:	Collar	length	at	seam

R06:	Collar	stand	length,	fr.	center	of	button	to	end	of	buttonhole	
R07:	Collar	length	at	edge

R02:	Collar	stand	height
R03:	Center	back	collar	height

Testpersons:

R04:	Collar	point	length	
R01:	Collar	point	spread	

I02:	Neck	drop	front	fr.	HPS
I03:	Neck	drop	back	fr.	HPS

J06:	½	Elbow	width	21cm	from	armhole	point
J08:	½	Sleeve	opening	width	

J11:	½	Sleeve	head	width
J05:	½	Biceps	width

S02:	Back	length	from	HPS			
J01:	Sleeve	length	top	armhole

G02:	Outer	armhole	depth
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Bilaga 12: Avmätningsskillnaderna mellan testpersonerna 1-3 
 

 

1 2 3
56,5 56,5 56,5
55,5 55,5 55,2 0.3
61 61,5 61,7 0.7
13 12,5 13 0.5
40 40,2 39,9 0.4
17,5 17,2 16,3 1.2
65 65 66,5 1.5
37 37 36,4 0.6
26,5 25 24,5 2
21,5 20 20,5 1.5
39,4 39,4 38,5 0.9
72 72 71,5 0.5
64,5 65 64,3 0.7
13,5 11 13,8 3
20,5 20,5 20,5
21 20,5 20,8 0.5
19 18 18,9 1
8,7 9 8,9 0.3
1,8 1,6 1,7 0.2
5 5 5
8 8,8 8,5 0.8
2,7 2,6 2,6 0.1
5 4,9 4,8 0.2

41,5 41,8 42,35 0.9
41,5 41,5 42,3 0,8
39,5 39,5 39,5
20,2 20,3 20 0.3
27,5 27,5 27 0,55
7,8 7,6 7,7 0,2
2,6 2,6 2,55 0,05
2,5 3 3,3 0,8
12,5 12 11,3 1,2
21,5 22 22,4 1
11,5 11,3 11,3 0,2
11,3 11 11,2 0,3
12,5 12,5 12,35 0,15

Testpers.: Difference	
Interval:

I01:	Across	neck

A01:	½	Chest	width,	at	armhole
B01:	½	Waist	width,	measure	39	cm	below	HPS
F01:		½	Bottom	straight

55,4
61,5
13
40,3
17,5

J01:	Sleeve	length	top	armhole
J11:	½	Sleeve	head	width
J05:	½	Biceps	width

64,85
10,8
20,5

S02:	Back	length	from	HPS			 72

39,5
20,2

I03:	Neck	drop	back	fr.	HPS
R04:	Collar	point	length	
R01:	Collar	point	spread	

1,8
5
8,2

J06:	½	Elbow	width	21cm	from	armhole	point
J08:	½	Sleeve	opening	width	
I02:	Neck	drop	front	fr.	HPS

20,75
18,85
8,8

O09:	Pocket	placement	from	top	of	sideseam
O03:	Pocket	width
O04:	Pocket	height

11,3
11,15
12,4

K09:	Yoke	depth	front	from	HPS
K08:	Yoke	depth	back	from	HPS
O08:	Pocket	placement	from	HPS

2,65
12
21,4

N01:	Slit	length
Z01:	Button	distance,	fr.	center	of	button
R05:	Placket	width

27,55
7,7
2,6

R07:	Collar	length	at	edge
R08:	Collar	length	at	seam
J10:	Depth	of	Cuff

41,6

R02:	Collar	stand	height
R03:	Center	back	collar	height
R06:	Collar	stand	length,	fr.	center	of	button	to	end	of	buttonhole	

2,7
4,9
42,2

The	difference	between	the	author's	and	the	testpersons	measurement	results:

G02:	Outer	armhole	depth
A13:	Across	back,	measure	at	one	half	depth	of	armhole

20,7
39

S01:	Front	length	from	HPS
S05:	Sideseam	length
G01:	Inner	armhole	depth,	from	HPS

36,8
25

65,5

Author's	
Result:

56,5
Measurements:

H01:	Shoulder	width	on	fold
A12:	Across	front,	measure	at	one	half	depth	of	armhole
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Bilaga 13: Avmätningsskillnaderna mellan testpersonerna 4-5 

 

4 5
56,5 56,5

55 55,5 0.5

62 61,5 0,5

12,5 13,3 0,8

40 40,5 0,5

17 18 1

65 66 1

37 37 0,2

25,2 25,5 0,5

20,5 20,5 0,2

38,5 39 0,5

72 73 1

64 65,5 1,5

12,5 12 1,7

20,5 20,5

20,8 20,5 0,3

19 18,5 0,5

9,5 8 1,5

2,6 1,5 1,1

5 5

8,5 7 1,5

2,6 2,6 0,1

5 4,8 0,2

42,5 42,5 0,3

41,5 42 0,5

39,5 39,7 0,2

20,2 20 0,2

27 28 1

7,5 7,5 0,2

2,5 2,6 0,1

2,7 2 0,7

12 12,2 0,2

21 21 0,4

11,5 11,5 0,2

11 11,2 0,2

12,5 12,5 0,1

Testpers.:
The	difference	between	the	author's	and	the	testpersons	measurement	results:

Measurements:
Author's	
Result:

Difference	
Interval:

A01:	½	Chest	width,	at	armhole 56,5

B01:	½	Waist	width,	measure	39	cm	below	HPS 55,4

F01:		½	Bottom	straight 61,5

H01:	Shoulder	width	on	fold 13

A12:	Across	front,	measure	at	one	half	depth	of	armhole 40,3

I01:	Across	neck 17,5

S01:	Front	length	from	HPS 65,5

S05:	Sideseam	length 36,8

G01:	Inner	armhole	depth,	from	HPS 25

G02:	Outer	armhole	depth 20,7

A13:	Across	back,	measure	at	one	half	depth	of	armhole 39

S02:	Back	length	from	HPS			 72

J01:	Sleeve	length	top	armhole 64,85

J11:	½	Sleeve	head	width 10,8

J05:	½	Biceps	width 20,5

J06:	½	Elbow	width	21cm	from	armhole	point 20,75

J08:	½	Sleeve	opening	width	 18,85

41,6

R08:	Collar	length	at	seam 39,5

J10:	Depth	of	Cuff 20,2

I02:	Neck	drop	front	fr.	HPS 8,8

I03:	Neck	drop	back	fr.	HPS 1,8

R04:	Collar	point	length	 5

R01:	Collar	point	spread	 8,2

R02:	Collar	stand	height 2,7

O08:	Pocket	placement	from	HPS 21,4

O09:	Pocket	placement	from	top	of	sideseam 11,3

O03:	Pocket	width 11,15

O04:	Pocket	height 12,4

N01:	Slit	length 27,55

Z01:	Button	distance,	fr.	center	of	button 7,7

R05:	Placket	width 2,6

K09:	Yoke	depth	front	from	HPS 2,65

K08:	Yoke	depth	back	from	HPS 12

R03:	Center	back	collar	height 4,9

R06:	Collar	stand	length,	fr.	center	of	button	to	end	of	buttonhole	 42,2

R07:	Collar	length	at	edge
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Bilaga 14: Avmätningsskillnaderna mellan testpersonerna 6-7 

 

6 7
56,5 56,5

55 55,5 0.5

61,5 61,7 0,2

12 12,8 1

40,5 40,6 0,3

18 18,2 0,7

64,5 64,7 1

36,5 37 0,5

24 25,1 1,1

20 20 0,7

39 38,8 0,2

72,5 72,3 0,5

64 64,7 0,85

21 14,5 10,2

20 20,5 0,5

20,7 20,6 0,15

19 18,4 0,6

9 8,4 0,6

1,5 1,6 0,3

5 5

9,7 9 1,5

2,5 2,6 0,2

4,8 4,8 0,1

41,5 41 1,2

41,8 41,4 0,4

39 39,4 0,5

20,2 20 0,2

28 27 1

7,3 7,6 0,4

2,5 2,6 0,1

2,5 2,3 0,35

12,3 12,5 0,5

21 21,1 0,4

11,5 11,3 0,2

11 11,1 0,15

12,2 12,3 0,2

The	difference	between	the	author's	and	the	testpersons	measurement	results:

Measurements:
Author's	
Result:

Testpers.: Difference	
Interval:

A01:	½	Chest	width,	at	armhole 56,5

B01:	½	Waist	width,	measure	39	cm	below	HPS 55,4

F01:		½	Bottom	straight 61,5

H01:	Shoulder	width	on	fold 13

A12:	Across	front,	measure	at	one	half	depth	of	armhole 40,3

I01:	Across	neck 17,5

S01:	Front	length	from	HPS 65,5

S05:	Sideseam	length 36,8

G01:	Inner	armhole	depth,	from	HPS 25

G02:	Outer	armhole	depth 20,7

A13:	Across	back,	measure	at	one	half	depth	of	armhole 39

S02:	Back	length	from	HPS			 72

J01:	Sleeve	length	top	armhole 64,85

J11:	½	Sleeve	head	width 10,8

J05:	½	Biceps	width 20,5

J06:	½	Elbow	width	21cm	from	armhole	point 20,75

J08:	½	Sleeve	opening	width	 18,85

I02:	Neck	drop	front	fr.	HPS 8,8

I03:	Neck	drop	back	fr.	HPS 1,8

R04:	Collar	point	length	 5

R01:	Collar	point	spread	 8,2

R02:	Collar	stand	height 2,7

R03:	Center	back	collar	height 4,9

R06:	Collar	stand	length,	fr.	center	of	button	to	end	of	buttonhole	 42,2

K08:	Yoke	depth	back	from	HPS 12

O08:	Pocket	placement	from	HPS 21,4

O09:	Pocket	placement	from	top	of	sideseam 11,3

R07:	Collar	length	at	edge 41,6

R08:	Collar	length	at	seam 39,5

J10:	Depth	of	Cuff 20,2

N01:	Slit	length 27,55

Z01:	Button	distance,	fr.	center	of	button 7,7

O03:	Pocket	width 11,15

O04:	Pocket	height 12,4

R05:	Placket	width 2,6

K09:	Yoke	depth	front	from	HPS 2,65
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Bilaga 15: Gemensamma avmätningsskillnaden mellan alla testpersonerna  

 

1 2 3 4 5 6 7

56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5

55,5 55,5 55,2 55 55,5 55 55,5 0,5

61 61,5 61,7 62 61,5 61.5 61,7 1

13 12,5 13 12,5 13,3 12 12,8 1,3

40 40,2 39,9 40 40,5 40,5 40,6 0,7

17,5 17,2 16,3 17 18 18 18,2 1,9

65 65 66,5 65 66 64,5 64,7 2

37 37 36,4 37 37 36,5 37 0,6

26,5 25 24,5 25,2 25,5 24 25,1 2,5

21,5 20 20,5 20,5 20,5 20 20 1,5

39,4 39,4 38,5 38,5 39 39 38,8 0,9

72 72 71,5 72 73 72,5 72,3 1,5

64,5 65 64,3 64 65,5 64 64,7 1,5

13,5 11 13,8 12,5 12 21 14,5 10,2

20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20 20,5 0,5

21 20,5 20,8 20,8 20,5 20,7 20,6 0,5

19 18 18,9 19 18,5 19 18,4 1

8,7 9 8,9 9,5 8 9 8,4 1,5

1,8 1,6 1,7 2,6 1,5 1,5 1,6 1,1

5 5 5 5 5 5 5

8 8,8 8,5 8,5 7 9,7 9 2,7

2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 0,2

5 4,9 4,8 5 4,8 4,8 4,8 0,2

41,5 41,8 42,4 42,5 42,5 41,5 41 1,5

41,5 41,5 42,3 41,5 42 41,8 41,4 0,9

39,5 39,5 39,5 39,5 39,7 39 39,4 0,7

20,2 20,3 20 20,2 20 20,2 20 0,3

27,5 27,5 27 27 28 28 27 1

7,8 7,6 7,7 7,5 7,5 7,3 7,6 0,5

2,6 2,6 2,55 2,5 2,6 2,5 2,6 0,1

2,5 3 3,3 2,7 2 2,5 2,3 1,3

12,5 12 11,3 12 12,2 12,3 12,5 1,2

21,5 22 22,4 21 21 21 21,1 1,4

11,5 11,3 11,3 11,5 11,5 11,5 11,3 0,2

11,3 11 11,2 11 11,2 11 11,1 0,3

12,5 12,5 12,4 12,5 12,5 12,2 12,3 0,3

S02:	Back	length	from	HPS			 72

S05:	Sideseam	length 36,8

G01:	Inner	armhole	depth,	from	HPS 25

G02:	Outer	armhole	depth 20,7

A13:	Across	back,	measure	at	one	half	depth	of	armhole 39

Measurements:
Author's	
Result:

A01:	½	Chest	width,	at	armhole 56,5

B01:	½	Waist	width,	measure	39	cm	below	HPS 55,4

F01:		½	Bottom	straight 61,5

H01:	Shoulder	width	on	fold 13

A12:	Across	front,	measure	at	one	half	depth	of	armhole 40,3

I01:	Across	neck 17,5

S01:	Front	length	from	HPS 65,5

J01:	Sleeve	length	top	armhole 64,85

J11:	½	Sleeve	head	width 10,8

J05:	½	Biceps	width 20,5

J06:	½	Elbow	width	21cm	from	armhole	point 20,75

J08:	½	Sleeve	opening	width	 18,85

I02:	Neck	drop	front	fr.	HPS 8,8

I03:	Neck	drop	back	fr.	HPS 1,8

R04:	Collar	point	length	 5

R01:	Collar	point	spread	 8,2

R02:	Collar	stand	height 2,7

7,7

R05:	Placket	width 2,6

K09:	Yoke	depth	front	from	HPS 2,65

K08:	Yoke	depth	back	from	HPS 12

R03:	Center	back	collar	height 4,9

R06:	Collar	stand	length,	fr.	center	of	button	to	end	of	buttonhole	 42,2

R07:	Collar	length	at	edge 41,6

R08:	Collar	length	at	seam 39,5

J10:	Depth	of	Cuff 20,2

United	
difference	
Interval:

The	united	measuring	difference	interval:

O08:	Pocket	placement	from	HPS 21,4

O09:	Pocket	placement	from	top	of	sideseam 11,3

O03:	Pocket	width 11,15

O04:	Pocket	height 12,4

Testpersons:

N01:	Slit	length 27,55

Z01:	Button	distance,	fr.	center	of	button
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Bilaga 16: Jämförelse av de olika avmätningsskillnaderna  

 

0,5 0.3 0.5 0.5
1 0.7 0,5 0,2
1,3 0.5 0,8 1
0,7 0.4 0,5 0,3
1,9 1.2 1 0,7
2 1.5 1 1
0,6 0.6 0,2 0,5
2,5 2 0,5 1,1
1,5 1.5 0,2 0,7
0,9 0.9 0,5 0,2
1,5 0.5 1 0,5
1,5 0.7 1,5 0,85
10,2 3 1,7 10,2
0,5 0,5
0,5 0.5 0,3 0,15
1 1 0,5 0,6
1,5 0.3 1,5 0,6
1,1 0.2 1,1 0,3

2,7 0.8 1,5 1,5
0,2 0.1 0,1 0,2
0,2 0.2 0,2 0,1
1,5 0.9 0,3 1,2
0,9 0,8 0,5 0,4
0,7 0,2 0,5
0,3 0.3 0,2 0,2
1 0,55 1 1
0,5 0,2 0,2 0,4
0,1 0,05 0,1 0,1
1,3 0,8 0,7 0,35
1,2 1,2 0,2 0,5
1,4 1 0,4 0,4
0,2 0,2 0,2 0,2
0,3 0,3 0,2 0,15
0,3 0,15 0,1 0,2

J10:	Depth	of	Cuff

R07:	Collar	length	at	edge

R08:	Collar	length	at	seam

R04:	Collar	point	length	

R01:	Collar	point	spread	

R02:	Collar	stand	height

R03:	Center	back	collar	height

R06:	Collar	stand	length,	fr.	center	of	button	to	end	of	buttonhole	

K09:	Yoke	depth	front	from	HPS

K08:	Yoke	depth	back	from	HPS

O08:	Pocket	placement	from	HPS

O09:	Pocket	placement	from	top	of	sideseam

O03:	Pocket	width

O04:	Pocket	height

Measurements:

F01:		½	Bottom	straight

H01:	Shoulder	width	on	fold

A12:	Across	front,	measure	at	one	half	depth	of	armhole

Testpers.	1-3	
difference	
interval:

Testpers.	4-3	
difference	
interval:

Testpers.	6-7	
difference	
interval:

Measuring	difference	interval:

A01:	½	Chest	width,	at	armhole

B01:	½	Waist	width,	measure	39	cm	below	HPS

N01:	Slit	length

Z01:	Button	distance,	fr.	center	of	button

R05:	Placket	width

United	difference	
Interval:

I01:	Across	neck

S01:	Front	length	from	HPS

S05:	Sideseam	length

G01:	Inner	armhole	depth,	from	HPS

G02:	Outer	armhole	depth

A13:	Across	back,	measure	at	one	half	depth	of	armhole

S02:	Back	length	from	HPS			

J01:	Sleeve	length	top	armhole

J11:	½	Sleeve	head	width

J05:	½	Biceps	width

J06:	½	Elbow	width	21cm	from	armhole	point

J08:	½	Sleeve	opening	width	

I02:	Neck	drop	front	fr.	HPS

I03:	Neck	drop	back	fr.	HPS
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Bilaga 17, 1:25: Slutgiltiga avmätningsdokumentet  

 
 
 

Table of contents 
	

• Width measurements 
 

Page 2: 
A01: ½ Chest width, at armhole 
A02: ½ Chest width, measure __ cm 
below HPS 
B01: ½ Waist width, measure __ cm 
below HPS 
B02: ½ Waist width, measure __ cm 
below HP 
F01: 1/2 Bottom straight 
 
Page 3: 
F02: ½ Bottom opening along edge 
F03: ½ Bottom opening stretched 
C01: ½ Seat measure __ cm from HPS 
C02: ½ Seat measure __ cm from HP 
A12: Across front, measure at one half 
depth of armhole 
A13: Across back, measure at one half 
depth of armhole 
 
Page 4: 
A10: ½ Top opening relaxed 
A11: ½ Top opening stretched 
Q03: Front distance between shoulder 
straps 
Q04: Back distance between shoulder 
straps 
H01: Shoulder width on fold 
H02: Shoulder width on seam 
 
Page 5: 
B06: Wrap over width, right side when 
wearing 
B07: Wrap over width, left side when 
wearing 
B08: Overlap depth 
 
• Length measurements 
 
Page 6: 
S01: Front length from HPS 
S02: Back length from HPS    
S03: Front length from HP  
 
Page 7: 
S04: Back length from HP  
K03: Front length 
K04: Back length 
 

 
 

 
Page 8: 
K01: Waist posistion front from HPS 
K02: Waist posistion back from HPS 
L01: Center front skirt length 
L02: Center back skirt length 
G01: Inner armhole depth, from HPS 
G02: Outer armhole depth 
 
Page 9: 
G03: Armholeseam front 
G04: Armholeseam back 
S05: Sideseam length 
 
• Sleeves measurements 
 
Page 10: 
J01: Sleeve length top armhole 
J05: ½ Biceps width 
J06: ½ Elbow width __cm from 
armhole point 
J07: ½ Sleeve 5cm above cuff/ribb 
J08: ½ Sleeve opening width 
J09: ½ Sleeve opening width stretched 
 
Page 11: 
J11: ½ Sleeve head width 
J04: Sleeve length top neck 
 
• Neck & collar measurements 
 
Page 12: 
I09: Neck drop front fr. HP 
I10: Neck drop back fr. HP 
I02: Neck drop front fr. HPS 
I03: Neck drop back fr. HPS 
 
Page 13: 
I01: Across neck 
R01: Collar point spread 
R02: Collar stand height 
R03: Center back collar height 
R04: Collar point length 
 
Page 14: 
R06: Collar stand length, fr. center of 
button to end of buttonhole 
R07: Collar length at edge 
R08: Collar length at seam 
R09: Lapel point length 
R10: Lapel width 
I07: ½ Polo opening 
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• Cups measurements 
 
Page 15: 
A03: Cup depth 
A04: Cup width 
A05: Wire outer 
A06: Cup at front edge 
 
Page 16: 
A07: Cup at armhole  
A08: Inner edge length at back 
A09: Outer edge length at back 
 
• Details measurements 
 
Page 17: 
J10: Depth of Cuff 
P01: Zip length 
R05: Placket width 
Z01: Button distance, fr. center of 
button 
W05: Flounces/Ruffles heigth 
P04: Keyhole length 
 
Page 18: 
W03: Vent length 
W04: Vent width 
W07: Depth of ribb/detail on sleeve 
W08: Depth of ribb/detail on bottom 
hem 
W06: Dept of ribb/detail on neckline 
N01: Slit length 
 
Page 19: 
K09: Yoke depth front from HPS 
K08: Yoke depth back from HPS 
K10: Yoke widht back 
N02: Cut out depth 
N03: Cut out width 
 
• Pocket & placement 

measurements 
 
Page 20: 
O08: Pocket placement from HPS 
O09: Pocket placement from top of 
sideseam 
O03: Pocket width 
O04: Pocket height 

      O10: Pocket depth 
P03: Pocket zip length 
 

 
• Straps & tie 

measurements  
 
Page 21: 
Q01: Shoulder straps length 
Q08: Adjustable shoulder straps length 
Q02: Shoulder straps depth 
B04: Waistband length 
B05: Waistband depth 
 
• Print & placement 

measurements 
 
Page 22: 
X04: Placement of Print from side 
seam 
X05: Placement of print from bottom 
edge 
X01: Height of print 
X02: Length of print 
X03: Placement of Print from HPS 
 
• Hood measurements  
 
Page 23: 
Z02: Hood width 15cm fr. top 
Z03: ½ hood opening length 
Z01: Hood height at center 
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PREPARATION

PAGE:	1

Before	you	start	to	measure	the	garment:	
	
-	Lay	the	garment	flat	without	any	wrinkles		
-	Make	sure	that	the	sideseams	are	carefully	smoothed	and	lined	up.	So	you	
easily	can	see	the	highest	point	of	shoulder-	HPS,	the	point	where	the	garment	
naturally	folds.		

-	Garments	that	don´t	have	any	shoulderseams	are	measured	from	the	highest	
point	-	HP.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	All	closured	should	be	closed.		
-	Garments	that		don´t	have	any	closure	should	be	overlapped	exactly	as	the	
measurments	chart	specifies.		
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F01:	½	Bottom	straight	

PAGE:	2

	F01:	1/2	Bottom	straight

WIDTH	MEASUREMENTS
A01:	½	Chest	width,	at	armhole

B01:	½	Waist	width,	measure	_	cm	below	HPS

A02:	½	Chest	width,	measure	_____	cm	below	
HPS	

B02:	½	Waist	width,	measure	_	cm	below	HP
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C02:	½	Seat	measure	__	cm	from	HPC01:	½	Seat	measure	__	cm	from	HPS

WIDTH	MEASUREMENTS

A12:	Across	front,	measure	at	one	half	depth	
of	armhole

A13:	Across	back,	measure	at	one	half	depth	
of	armhole

PAGE:	3

F03:	½	Bottom	opening	stretchedF02:	½	Bottom	opening	along	edge

½ ½
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PAGE:	4

WIDTH	MEASUREMENTS
A10:	½	Top	opening	relaxed

Q03:	Front	distance	between	shoulder	straps Q04:	Back	distance	between	shoulder	straps

A11:	½	Top	opening	stretched

H01:	Shoulder	width	on	fold H02:	Shoulder	width	on	seam
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WIDTH	MEASUREMENTS

PAGE:	5

B06:	Wrap	over	width,	right	side	when	
wearing

B07:	Wrap	over	width,	left	side	when	wearing

B08:	Overlap	depth	
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S03:	Front	length	from	HP

S01:	Front	length	from	HPS

S02:	Back	length	from	HPS			

S03:	Front	length	from	HP

PAGE:	6

LENGTH	MEASUREMENTS

S02:	Back	length	from	HPS			

S01:	Front	length	from	HPS
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S04:	Back	length	from	HP S04:	Back	length	from	HP

PAGE:	7

K03:	Front	length	

K04:	Back	length	

LENGTH	MEASUREMENTS

K03:	Front	length	

K04:	Back	length	
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LENGTH	MEASUREMENTS

L01:	Center	front	skirt	length L02:	Center	back	skirt	length

PAGE:	8

K01:	Waist	posistion	front	from	HPS K02:	Waist	posistion	back	from	HPS

G01:	Inner	armhole	depth,	from	HPS G02:	Outer	armhole	depth
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PAGE:	9

G03:	Armholeseam	front G04:	Armholeseam	back	

LENGTH	MEASUREMENTS

S05:	Sideseam	length
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PAGE:	10

J08:	½	Sleeve	opening	width	 J09:	½	Sleeve	opening	width	stretched	

SLEEVES	MEASUREMENTS
J01:	Sleeve	length	top	armhole J05:	½	Biceps	width

J06:	½	Elbow	width	__cm	from	armhole	point J07:	½	Sleeve	5cm	above	cuff/ribb
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J11:	½	Sleeve	head	width J04:	Sleeve	length	top	neck	

PAGE:	11

SLEEVES	MEASUREMENTS

½
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PAGE:	12

NECK	&	COLLAR	MEASUREMENTS

I02:	Neck	drop	front	fr.	HPS

I09:	Neck	drop	front	fr.	HP I10:	Neck	drop	back	fr.	HP

I03:	Neck	drop	back	fr.	HPS
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PAGE:	13

NECK	&	COLLAR	MEASUREMENTS

R03:	Center	back	collar	height

R01:	Collar	point	spread	 R02:	Collar	stand	height

R04:	Collar	point	length	

I01:	Across	neck
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R10:	Lapel	width I07:	½	Polo	opening	

NECK	&	COLLAR	MEASUREMENTS

R08:	Collar	length	at	seam R09:	Lapel	point	length

R06:	Collar	stand	length,	fr.	center	of	button	
to	end	of	buttonhole	

R07:	Collar	length	at	edge

PAGE:	14
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A06:	Cup	at	front	edge

PAGE:	15

A04:	Cup	width

CUPS	MEASUREMENTS

A05:	Wire	outer

A03:	Cup	depth

A06:	Cup	at	front	edge
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CUPS	MEASUREMENTS

PAGE:	16

A07:	Cup	at	armhole

A08:	Inner	edge	length	at	back A09:	Outer	edge	length	at	back

A07:	Cup	at	armhole
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R05:	Placket	width Z01:	Button	distance,	fr.	center	of	button

PAGE:	17

P04:	Keyhole	length

DETAILS	MESUREMENTS
J10:	Depth	of	Cuff P01:	Zip	length

W05:	Flounces/Ruffles	heigth
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W07:	Depth	of	ribb/detail	on	sleeve W08:	Depth	of	ribb/detail	on	bottom	hem

PAGE:	18

N01:	Slit	lengthW06:	Dept	of	ribb/detail	on	neckline	

W03:	Vent	length W04:	Vent	width	

DETAILS	MESUREMENTS
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K10:	Yoke	widht	back

N03:	Cut	out	width

N02:	Cut	out	depth

PAGE:	19

DETAILS	MESUREMENTS
K09:	Yoke	depth	front	from	HPS K08:	Yoke	depth	back	from	HPS
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PAGE:	20

POCKET	&	PLACEMENT	MEASUREMENTS

O04:	Pocket	heightO03:	Pocket	width

O08:	Pocket	placement	from	HPS O09:	Pocket	placement	from	top	of	sideseam

P03:	Pocket	zip	lengthO10:	Pocket	depth
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STRAPS	&	TIE	MEASUREMENTS
Q08:	Adjustable	shoulder	straps	length	Q01:	Shoulder	straps	length	

PAGE:	21

Q02:	Shoulder	straps	depth B04:	Waistband	length

B05:	Waistband	depth
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PAGE:	22

X03:	Placement	of	Print	from	HPS

X02:	Length	of	print

PRINT	&	PLACEMENT	MEASUREMENTS
X04:	Placement	of	Print	from	side	seam X05:	Placement	of	print	from	bottom	edge

X01:	Height	of	print

PRINT 
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PAGE:	23

HOOD	MEASUREMENTS
Z02:	Hood	width	15cm	fr.	top Z03:	½	hood	opening	length

Z01:	Hood	height	at	center

½
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