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Sammanfattning  

Denna studie är en kandidatuppsats i designteknik. Studien undersöker hur tre olika 
graderingssätt påverkar olika typer av överdelsplagg med förlängd axel. Företaget producerar 
för tillfället denna typ av modell då den har hög efterfrågan på marknaden. Avdelningen har 
tidigare inte arbetat så centralt med denna typ av modell och har därför ingen välbeprövad 
metod för att gradera dessa modeller. På grund av detta har företaget heller inget optimalt 
graderingsblock för dessa modeller. Det står dock klart att ett överdelsplagg med förlängd 
axel inte kan graderas på samma sätt som ett överdelsplagg med normallång axel, då detta 
leder till att graderingen upplevs få en diagonal sluttning från bystviddspunkt till yttre 
axelspets. Syftet med studien är att undersöka hur olika graderingssätt påverkar två modeller 
med olika mycket förlängd axel.  

Metoder som använts i studien har varit mönsterkonstruktion, gradering, mönsterjämförelse 
och 3D simulering i Lectras programvaror; Modaris, KaledoStyle och 3D prototyping. 
Dessutom har verklig avprovning i storlek 46 skett samt att graderingens mått och visuella 
utseende har analyserats.  

Studiens resultat visar att axelvidden bör graderas med samma värde som bystvidden för att 
åstadkomma en lämplig gradering för de två modellerna av förlängd axel men att detta kan 
komma att påverka ärmens totala längd från mitt bak. Därför kan en längdgradering av ärmen 
behöva appliceras på storlekar från 46-54.  

 
Nyckelord 
 
Mönsterkonstruktion, förlängd axel, gradering  

Abstract  
 
This study is a bachelor thesis in garment technology. The study examines how three different 
types of grading will affect different styles with an extended shoulder. The company is 
because of high demand manufacturing this type of style but hasn’t been focusing quite much 
on this type of style before and does not have a specific type of grading suitable for these 
styles. It is clear however that this type of style can’t be graded the same way as a style with a 
shoulder of normal length, since this will lead to the outer point shoulder appearing slanting in 
comparison to the bust width point. The purpose of this study is to identify how different 
types of grading will affect two different types of styles with an extended shoulder.  
 
The methods used in this study are pattern making, grading, pattern comparison and 3D 
prototyping in the Lectra softwares; Modaris, KaledoStyle, 3D prototyping. The styles have 
also been fitted in size 46 and the grading values and the appearance of the garment has been 
examined.  
 
The result of the study shows that the bust point and the outer point shoulder should be graded 
with the same value to achieve a suitable grading for both styles, however this may affect the 
total sleeve length from centre back. Therefore a length grading of the sleeve might be needed 
in sizes 46-54.  
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Förord 
 

Denna studie är skriven i förhoppning om att försöka förstå och öka kunskapen inom 
gradering av modeller med förlängd axel.  

Jag vill ge ett stort tack till mina opponenter genom hela arbetet, skolans lärare och tekniker 
samt studiens provmodell. Jag vill även tacka handledare och andra behjälpliga på företaget 
för deras tid och rådgivning under arbetet. 
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Terminologi 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Den här studien är baserad på en fältstudie gjord på ett modeföretag som arbetar med mode 
inom flera målgrupper. Företaget har en lång erfarenhet inom konfektionsbranschen och har 
därför väl beprövad passform. De problem som uppstår gällande passform och liknande kan 
lösas snabbt tack vare företagets resurser. Företaget arbetar till största del med 
mönsterkonstruktion och gradering men även en del med måttlistor. Företaget skickar ofta ett 
mönster, en måttlista och ett graderingsblock som leverantören bör använda vid produktion 
samt gradering av de olika modellerna. När modeller som inte tillhör ett särskilt 
graderingsblock produceras används det graderingsblock som förväntas bidra med bäst 
resultat och en måttlista kompletterar med hur graderingen för just denna modell bör se ut.  

Företaget arbetar just nu mycket med att ta fram överdelsplagg med förlängd axel då detta är 
en stor trend för tillfället. Avdelningen har tidigare inte arbetat så centralt med denna typ av 
modell och har därför ingen välbeprövad metod för att gradera dessa modeller. På grund av 
detta har företaget heller inget optimalt graderingsblock för dessa modeller. Det står dock 
klart att ett överdelsplagg med förlängd axel inte kan graderas på samma sätt som ett 
överdelsplagg med normallång axel. Detta på grund av att bystviddspunkten vid gradering av 
normallång axel ska graderas mycket mer än axellängden framförallt i de större storlekarna, 
vilket kommer resultera i graderingen upplevs få en diagonal sluttning på modeller med 
förlängd axel. Företaget har vid produktion av denna typ av modell tidigare använt det 
graderingsblock som bäst motsvarar modellen och därefter korrigerat en del graderingsvärden 
i den tillhörande måttlistan. Vid rymligare modeller med förlängd axel har konstruktören på 
den specifika avdelningen vid något tillfälle minskat graderingsvärdet för bystvidden. 
Företaget har ännu inte undersökt vad som händer när olika typer av överdelsplagg med 
förlängd axel graderas på olika sätt. För att på djupet få förståelse för när olika typer av 
gradering bör användas behöver en undersökning göras i hur olika graderingssätt påverkar ett 
överdelsplagg med olika mycket förlängd axel.  

1.2 Problemformulering  

Företaget tar just nu fram många överdelsplagg med förlängd axel men vet i nuläget inte på 
djupet hur olika graderingssätt påverkar överdelsplagg med olika mycket förlängd axel. Det 
står dock klart att ett plagg med förlängd axel inte kan graderas på samma sätt som ett vanligt 
överdelsplagg. Företaget har i nuläget inte ett bestämt sätt att gradera denna typ av modell och 
har därför endast korrigerat den vanliga graderingen genom en tillhörande måttlista, detta för 
att graderingen ska passa modellen bättre. Med hjälp av denna studie kan företaget utveckla 
olika graderingsblock som kan användas när denna typ av modell ska produceras.  
 
Litteratur angående överdelsplagg med förlängd axel tar inte upp ett lämpligt sätt att gradera 
denna typ av modell och det finns heller ingen undersökning som visar på hur olika typer av 
gradering påverkar överdelsplagg med förlängd axel. Denna studie är därför en empirisk 
undersökning för att öka förståelsen för gradering av denna typ av modell.  

1.3 Syfte  
 
Syftet med studien är att undersöka hur olika graderingssätt påverkar överdelsplagg med olika 
typer av förlängd axel.  
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1.4 Frågeställning 
 
 Hur påverkas ett överdelsplagg med kimonoärmhål och 11cm förlängd axel (modell 1) av 

de olika graderingssätten?  
 
 Hur påverkas ett överdelsplagg med vanligt ärmhål och 7cm förlängd axel (modell 2) av 

de olika graderingssätten?  
 
 Vilket graderingssätt tycks vara mest lämpligt för modell 1 och 2?  

 

1.5 Tidigare undersökningar  

Tidigare forskning som tar upp överdelsplagg med förlängd axel har fokuserats på att 
kombinera flera olika ärmkonstruktioner med varandra. De ärmar som kombinerats var: 
raglan, semi raglan, kimono och förlängd axel som alla var konstruerade från samma grund. 
Enligt studien var det möjligt att kombinera två, tre eller fyra olika ärmar. Däremot skulle 
bara den ena ärmkonstruktionen kunna bidra med funktion, de övriga skulle endast vara 
dekorativa (Kazlachev, Dineva & Ilieva, J, 2016). Kazalacheva tar i en annan studie upp olika 
varianter av jackor med förlängd axel som är konstruerade från samma grund. Här testas olika 
förslutningar, halsringningar samt skärningar (Kazalacheva 2016). Båda artiklarna syftar till 
modeller med förlängd axel som har ett vanligt ärmhål som kommer från den lösa sidan som 
finns på samtliga modeller i studien.  

Den forskning som undersökts tar upp flera olika varianter av förlängd axel samt hur dessa 
kan kombineras med andra ärmar för att få variation men tar inte upp hur ett överdelsplagg 
med förlängd axel bör graderas eller hur olika graderingssätt påverkar denna typ av modell. 
Informationen om att förlängd axel kan kombineras med till exempel kinomokonstruktion är 
dock relevant för studien då detta kommer att användas.  

1.6 Avgränsningar 
 
Studien kommer att fokusera på plagg i vävda material och kommer inte ta upp trikåvaror. 
Studien kommer inte ta hänsyn till bystinsnitt, skärningar eller kilar på blusar eller ärmar utan 
kommer att utgå från en insnittsfri grund. Grunden kommer bara att justeras enligt företagets 
rutiner och därför kommer studien inte ta hänsyn till balans i plagget eller gå in på de mått 
som anses obehövliga för studien.  

2. Litteratur och teori översikt 

I detta avsnitt presenteras begrepp, teorier och problem som tidigare forskning beskrivit.  

2.1 Konstruktion  
 
Vid konstruktion av förlängd axel som förlängs mer än 2,5 cm är det oftast nödvändigt att 
göra ärmen vidare. Lutningen på axeln höjs 0,5 cm och ärmhålsdjupet sänks. Detta gäller när 
ärmen fortfarande har en stor ärmkulle och ett vanligt ärmhål (Aldrich 2014 s.56).  
 
En förlängd axel kan också konstrueras genom en kimono- eller fladdermusärmkonstruktion 
som sedan skärs av och förlängs med en nedre ärmdel. Här försvinner ärmkullen i princip helt 
och ärmhålskurvan också. Sidsömmen övergår i ärmhålssöm och skapar en form. I versionen 
baserad på kimonoärm höjs yttre axelspets för att sedan kunna forma lutningen på ärmen samt 
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att ärmhålet utvidgas och sänks jämfört med ett vanligt ärmhål (Aldrich 2014 s.65; Öberg & 
Ersman 2010 ss.222-223). I fladdermusärmsverisonen är utgångspunkten kimonoversionen 
men axellinjen görs vågrät (Aldrich 2014 s.65).  
 
För att åstakomma en förlängd axel kan ursprunget också ske genom en holkärmskonstruktion 
som sedan får en nedre ärm med låg ärmkulle. Här sker liknande justeringar från grunden med 
sänkt och utvidgat ärmhål, höjd axelspets, förlängd axel och något formad axellutning (Öberg 
& Ersman 2010 ss.172-173; Armstrong 2014 ss.406-408; Aldrich 2014 s.59). 

2.2 Förlängd axel  
 
En blus eller skjorta med förlängd axel har en del av ärmkullen ihopsatt med livet. Förlängd 
axel kan antingen konstrueras med eller utan den undre ärmdelen och även sättas ihop så att 
livdel och ärmdel sitter ihop. Förlängd axel kan kombineras med raglan, kimono och lågt 
skuret ärmhål för att skapa nya variationer (Armstrong 2014 s.385; Kazlachev et. al 2016). En 
förlängd axel fortsätter förbi axelns slut och täcker övre delen av ärmen med olika längder 
(Armstrong 2014 s. 407). 

2.3 Gradering  
 
Gradering används i massproduktion för att få flera storlekar. Om en storlek M konstrueras 
används gradering för att skapa större och mindre versioner av konstruktionen. Detta görs 
med hjälp av en måttlista som visar skillnaden mellan måtten i olika storlekar (Jeong & Ko 
2013; Keiser & Garner 2012).  
 
Den tidigare forskning som har studerats har ännu inte identifierat hur ett överdelsplagg med 
förlängd axel bör graderas eller hur olika graderingssätt påverkar överdelsplagg med olika 
mycket förlängd axel. Den forskning som nämner förlängd axel är baserad på modeller med 
en vanlig ärmhålskurva i och med lösa sidan vilket denna studie inte kommer att ha. Därför 
anses tidigare studier vara otillräcklig för detta arbete.  
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3. Metod 

Studien är indelad i flera delar som tillsammans bygger fram ett resultat. De olika stegens 
flöde samt deras relation till varandra presenteras i figur 1.  
 

 

Figur 1- Metodsteg 

3.1 Konstruktion  
För att få fram ett resultat har konstruktioner av olika typer av överdelsplagg med förlängd 
axel studeras via kurslitteratur och artiklar. Av dessa valdes två konstruktioner ut för att bli 
modellgrunder. Dessa modeller har konstruerats med utgångspunkt från en insnittsfri 
grundkonstruktion för damskjorta med 16 cm rörelsevidd i bystvidden (Öberg, Ersman 2010 
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ss.274-277). Enligt avdelningens rutiner gjordes grunden med 10 cm rörelsevidd istället för 
ursprungliga 16 cm. Konstruktionen sker under studien i CAD- programvaran Lectra Modaris 
(2011).  

Efter att litteratur på förlängd axel har studerats valdes två modeller ut för att bli 
modellgrunder i studien. Modellerna valdes för att de båda har likvärdiga utseenden som 
färdigt plagg men grundar sig i olika typer av konstruktioner, figur 2. Modell 1 är grundad på 
en kimonokonstruktion där ärmen har skurits av och konstruerats på nytt med väldigt låg 
ärmkulle (Aldrich 2014 s.65; Armstrong 2014 s.388). I modell 1 är axeln förlängd 11cm från 
det ursprungliga. I modell 2 har axeln förlängts ca 7cm från grunden och är konstruerad enligt 
en konstruktion för förlängd axel med sänkt ärmhål (Aldrich 2014 s.57). Modellgrunderna 
valdes med olika ärmhålskurva för att bidra till olika visuellt utseende framförallt vid 
gradering.  

 

 
Figur 2- Från vänster: Modellgrund 1 och modellgrund 2 

 
När de två modellerna hade konstruerats skapades en måttlista för de två modellerna samt att 
konstruktionerna jämfördes mot grundkonstruktionen i Lectra Kaledostyle (2014). Detta för 
att visa på skillnaderna i modellerna i förhållande dels till varandra och dels till 
grundkonstruktionen.  

3.1.1 Avprovning modellgrunder  
 
Modellgrunderna 1 och 2 syddes upp i grundstorleken 38 och provades av på provperson i 
storleken. Ändringar på modellgrunden gjordes endast efter företagets rutiner.  

3.2 Gradering  
I samband med att litteratur rörande konstruktion studerats studerades även gradering. Ett 
graderingsdokument skapades för att göra det möjligt att jämföra de två modellernas mått mot 
varandra när de tre olika graderingssätten applicerats. Det bestämdes att de två 
modellgrunderna båda skulle graderas på tre olika sätt från storlek 34-54 för att ordenligt 
kunna utforska vad som händer vid de olika graderingssätten. Det första graderingssättet är 
baserat på kroppsmåttlista (bilaga 1) samt skillnadsmåttlista (bilaga 2) och följer 
graderingsvärde för bystvidd, ärmhål och axel som ett överdelsplagg med normallång axel 
med undantag för viss justering vid axeln. Det andra och tredje graderingssättet är baserat på 
kommunikation med Svensson 1. För att visa skillnaderna mellan de olika graderingssätten 
skapades en skillnadsmåttlista för grunden, modell 1 och modell 2 med alla olika 
graderingssätt.  
 
Nedan sammanställs de olika graderingssätten.  

                                                 
1 Christina Svensson lärare i CAD- baserad gradering. Textilhögskolan den 4 april 2017.  
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 Graderingssätt 1- Utgår från normal gradering av överdelsplagg men graderingsvärdet 

för axellängd ökar med samma andel som axeln ökat i konstruktionen.  
 Graderingssätt 2- Här graderas axellängden med samma värde som bystpunkten.   
 Graderingssätt 3- Bystpunktens graderingsvärde minskas och graderas med samma 

värde som axellängden. 
 
Grundkonstruktionen graderades och dess mått fördes in graderingsprotokollet för att 
möjliggöra jämförelse mot de olika graderingssätten. Dessutom graderades en rektangulär 
bålkonstruktion för att enklare förklara principen av graderingssätt 2 och 3. 
 
När de två modellerna hade graderats på tre olika sätt jämfördes de olika graderingssätten 
visuellt i programvaran Lectra KaledoStyle (2014). Dessutom sammanställdes alla mått i 
graderingsdokumentet så att även dessa kunde jämföras och analyseras.  
 
Modell 1.1, 1.2, 1.2, 2.1, 2.2 och 2.3 syddes sedan upp i storlek 46.  

3.3 Avprovning 
Under studien provades modellgrunderna av först på provperson i storlek 38 för verifiering av 
modellgrunderna samt vid verifiering av graderingen på en provperson i storlek 46. Under 
avprovningen medverkade två andra designteknikerstudenter. Provpersonerna i storlek 38 och 
46 har mått som stämmer överens med måttlistan för kroppsmått motsvarande storlek 38 och 
46 (bilaga 1) och kan avläsas i tabell 1.   
 
Tabell 1- Måttlista provpersoner 

Måttlista  
 

Mått i cm 
Provperson 38  Provperson 46 

Bystvidd  90  103 

Midjevidd  74  85 

Axellängd  13  13,5 

Ärmlängd   60  60 

Ärmlängd från MB  78,5  78 

Överärmsvidd  26,5  33 

 
Dessutom har modellerna provats av i programvaran Lectra 3D prototyping (2011) på storlek 
34, 38, 46 och 54 där programmets provpersoners mått har justerats för att motsvara måtten 
för dessa storlekar enligt måttlista (bilaga 1).  

3.3.1 Etiskt ställningstagande  
Samtliga provmodeller har godkänt att medverka i undersökningen och kommer under studien 
att anonymiseras. Bilderna har därför att beskurits så att det inte går att avläsa vem 
provpersonen är.  

4. Resultat 
I detta avsnitt beskrivs resultatet av studien. Första delen fokuserar på grundkonstruktionen 
och modellgrundernas förhållande till varandra och de senare delarna går djupare in på 
graderingen av de båda modellerna. 
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4.1 Konstruktion  
 
Modell 1 och 2 har som tidigare nämnts konstruerats med samma grundkonstruktion som 
utgångspunkt. På grund av att modellerna är konstruerade på olika sätt finns en del skillnader 
både i mått och utseende. Detta beror på att modell 1 utgår från en konstruktion av 
kimonoärm vid konstruktion av den förlängda axeln och därmed får ett kurvat ärmhål och 
därmed också en större bystvidd. Modell 2 däremot har endast en förlängd axel direkt justerat 
på grundkonstruktionen och behåller därmed de flesta av grundkonstruktionens mått, tabell 2.  
 
Tabell 2- Måttlista modellgrunder  

Måttlista  
 

Mått i cm 

  
 
  
 

                 

Modell 1                      

A‐ Bystvidd  129                      

B‐ Midjevidd  98                      

C‐ Axellängd   25                      

D‐ Ärmlängd   47,5                      

E‐ Ärmlängd fr. CB  78                      

F‐ Överärmsvidd   43,6                      

   Modell 2                      

A‐ Bystvidd  98                      

B‐ Midjevidd  98                      

C‐ Axellängd   17,5                      

D‐ Ärmlängd   51                      

E‐ Ärmlängd fr. CB  78                      

F‐ Överärmsvidd   44                      

 
Visuellt kan en tydlig skillnad mellan de olika modellerna bedömas i figur 3. Modell 1 som är 
konstruerad att likna en kimonoärm skiljer sig markant från både grundkonstruktionen och 
modell 2 och har en betydligt längre axel och lägre ärmkulle. Dessutom är ärmhålet sänkt och 
bystvidden är vidare än både grundkonstruktionen och modell 2. Modell 2 har likvärdig vidd i 
jämförelse med grundlivet men har ett djupare ärmhål, en förlängd axel och lägre ärmkulle.  

 
Figur 3- Mönsterjämförelse 
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4.1.1 Avprovning modellgrunder 
 
Vid avprovning av de båda modellgrunderna upptäcktes att axelsömmen lutade något bakåt, 
figur 4 och 5. Detta justerades enligt företagets rutiner för att ligga rakt på axeln.  
 

 
Figur 4- Modell 1 grundstorlek 38 framsida och sida  

 
 

 
Figur 5- Modell 2 grundstorlek 38 framsida och sida  

4.2  Gradering  
Enligt skillnadsmåttlista (bilaga 2) ska ett överdelsplagg graderas enligt vissa principer och 
med speciella graderingsvärden. På grund av att en del av ärmkullen tagits bort och lagts ihop 
med livet behöver dessa graderingsvärden justeras.  
 
Enligt graderingssätt 1 bör den delen i procent som har tagits bort på ärmkullen och lagts till 
på livet läggas till även när det kommer till graderingsvärdet. Detta leder dock till att 
graderingen upplevs diagonal från bystviddspunkt till yttre axelspets. Enligt kommunikation 
med Svensson 2 har graderingssätt 2 tagits fram där axellängden graderas efter bystvidden för 
att behålla samma form i alla storlekar. För att visa på skillnaden av graderingssätten har de 
två olika graderingssätten applicerats på en rektangulär bålkonstruktion, figur 6. 
Graderingssätt 3 utgår från samma princip som för graderingssätt 2 men istället för att öka 
                                                 
2 Christina Svensson lärare i CAD- baserad gradering. Textilhögskolan den 4 april 2017.  
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axelns graderingsvärde för att stämma överens med bystviddens graderingsvärde har 
bystviddens graderingsvärde minskats till samma värde som axelns graderingsvärde.  
 

 
Figur 6- Gradering rektangulär bålkonstruktion 

 
För att lättare visa på resultatet av de olika graderingssätten kommer måtten jämföras mot 
grundkonstruktionens mått. Nedan kan graderingsvärdena för grundkonstruktionen avläsas, 
tabell 3. Tabellen visar att graderingsvärdena ökar och minskar jämnt för att skapa andra 
storlekar utöver grundstorleken 38. Från storlek 48- 54 sker dock en del ökning framförallt på 
viddmåtten, detta för att säkerställa att plagget räcker till på personer i denna storlek och 
beräknats ha kroppsmått som ökar med just dessa intervaller (bilaga 1). 
 
Tabell 3-  Skillnadsmåttlista grundkonstruktion 

Grund  

Skillnadsmåttlista 
     

Mått i cm  

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Bystvidd  ‐4  ‐4  0  +4  +4  +4  +4  +6  +6  +6  +6 

Midjevidd  ‐4  ‐4  0  +4  +4  +4  +4  +6  +6  +6  +6 

Axellängd  
‐

0,26 
‐

0,26 
0  +0,26  +0,26  +0,26  +0,26  +0,26  +0,26  +0,26  +0,26 

Ärmlängd   ‐0,5  ‐0,5  0  +0,5  +0,5  +0,5  +0,5  +0,5  +0,5  +0,5  +0,5 

Ärmlängd fr. MB  ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1 

Överärmsvidd   ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1,5  +1,5  +1,5  +1,5 
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Skillnadsmåttlistorna för modell 1 och 2 kan avläsas i tabell 4 och 5 nedan. De olika 
graderingssätten är namngivna med en siffra för modellnummer och en siffra för 
graderingssätt. 1.2 motsvarar alltså modell 1 med graderingssätt 2.  
 
Skillnadsmåtten för modell 1.1 och 2.1 stämmer ganska bra överens mot 
grundkonstruktionens skillnadsmått, detta på grund av att graderingssätt 1 har använts. Det 
som skiljer sig är att axeln har fått en större längdgradering och att ärmens länggradering 
istället har minskats, tabell 4 och 5. 
 
Modell 1.1 har ytterligare än skillnad mot både grunden och modell 2.1, nämligen att 
överärmsvidden ökar 1 cm i alla storlekar och inte ökar 1,5 cm från storlek 48-54, tabell 4. 
Detta beslut togs då ärmkullen ökade mycket mer än ärmhålet vilket ledde till att ärmen blev 
väldigt stor i förhållande till ärmhålet och inte skulle gå att sy ihop med ärmhålet. Men på 
grund av att konstruktionen för modell 1 har ett lägre ärmhål samt en väldigt sänkt axel valdes 
det att minska graderingen på överärmsvidden i alla graderingssätt för modell 1. Då ärmhålet 
är uttaget och axeln dessutom är sänkt så mycket kommer detta vara ett mer rimligt 
graderingsvärde eftersom att graderingsvärdet minskar längre ned på ärmen. Personer i de 
större storlekarna kommer därför rymmas i plagget både på grund av att plagget i sig redan 
tillåter detta, samt att vidden inte behöver bli så stor där graderingsvärdet appliceras just för 
denna typ av modell.  
 
För modell 1.2 och 2.2 går det att avläsa att graderingsvärdet för axeln har ökat ytterligare 
samt att den totala ärmlängden ökar mer i de större storlekarna. För modell 1.3 och 2.3 är den 
enda skillnaden att graderingsvärdena för bystvidden och midjevidden har minskat i 
jämförelse med grundkonstruktionen och de andra modellerna, tabell 4 och 5. 
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Tabell 4- Skillnadsmåttlista modell 1  

 

 

         Skillnadsmåttlista Modell 1 
     

1.1 
Mått i cm 

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Bystvidd  ‐4  ‐4  0  +4  +4  +4  +4  +6  +6  +6  +6 

Midjevidd  ‐4  ‐4  0  +4  +4  +4  +4  +6  +6  +6  +6 

Axellängd   ‐0,55  ‐0,55  0  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55 

Ärmlängd   ‐0,2  ‐0,2  0  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2 

Ärmlängd fr. MB 
‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1 

Överärmsvidd   ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1 

1.2 
  

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Bystvidd  ‐4  ‐4  0  +4  +4  +4  +4  +6  +6  +6  +6 

Midjevidd  ‐4  ‐4  0  +4  +4  +4  +4  +6  +6  +6  +6 

Axellängd   ‐0,75  ‐0,75  0  +0,75  +0,75  +0,75  +0,75  +1,24  +1,24  +1,24  +1,24 

Ärmlängd   ‐0,1  ‐0,1  0  +0,1  +0,1  +0,1  +0,1  +0,1  +0,1  +0,1  +0,1 

Ärmlängd fr. MB  ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1,6  +1,6  +1,6  +1,6 

Överärmsvidd   ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1 

1.3 
  

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Bystvidd  ‐3,2  ‐3,2  0  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2 

Midjevidd  ‐3,2  ‐3,2  0  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2 

Axellängd   ‐0,55  ‐0,55  0  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55 

Ärmlängd   ‐0,2  ‐0,2  0  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2 

Ärmlängd fr. MB  ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1 

Överärmsvidd   ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1 
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Tabell 5- Skillnadsmåttlista modell 2  

2.1 

Skillnadsmåttlista Modell 2 
     

Mått i cm 

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Bystvidd  ‐4  ‐4  0  +4  +4  +4  +4  +6  +6  +6  +6 

Midjevidd  ‐4  ‐4  0  +4  +4  +4  +4  +6  +6  +6  +6 

Axellängd   ‐0,55  ‐0,55  0  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55 

Ärmlängd   ‐0,2  ‐0,2  0  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2 

Ärmlängd fr. MB  ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1 

Överärmsvidd   ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1,5  +1,5  +1,5  +1,5 

2.2 
  

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Bystvidd  ‐4  ‐4  0  +4  +4  +4  +4  +6  +6  +6  +6 

Midjevidd  ‐4  ‐4  0  +4  +4  +4  +4  +6  +6  +6  +6 

Axellängd   ‐0,75  ‐0,75  0  +0,75  +0,75  +0,75  +0,75  +1,24  +1,24  +1,24  +1,24 

Ärmlängd   ‐0,1  ‐0,1  0  +0,1  +0,1  +0,1  +0,1  +0,1  +0,1  +0,1  +0,1 

Ärmlängd fr. MB  ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1,4  +1,4  +1,4  +1,4 

Överärmsvidd   ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1,5  +1,5  +1,5  +1,5 

2.3 
  

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Bystvidd  ‐3,2  ‐3,2  0  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2 

Midjevidd  ‐3,2  ‐3,2  0  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2  +3,2 

Axellängd   ‐0,55  ‐0,55  0  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55  +0,55 

Ärmlängd   ‐0,2  ‐0,2  0  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2  +0,2 

Ärmlängd fr. MB  ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1 

Överärmsvidd   ‐1  ‐1  0  +1  +1  +1  +1  +1,5  +1,5  +1,5  +1,5 

 
 
Genom att titta på skillnadsmåttlistorna endast är det svårt att bedöma resultatet. Det är många 
saker som inte går att se bara genom att titta på skillnadsmåtten. Därför har även en 
jämförelse gjorts i KaledoStyle. Det går att avläsa att graderingssätt 1 bidrar till en diagonal 
gradering från bystviddspunkt till yttre axelspets och att graderingssätt 2 och 3 gör så att 
graderingen blir mer vertikal, figur 7.  
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Figur 7- Graderingssätt 1, 2 och 3 på modell 1 

 
Redan här är det tydligt att graderingssätt 1 fungerar sämst på modell 1 och ser betydligt 
bättre ut på modell 2, figur 8.  
 

 

Figur 8- Graderingssätt 1, 2 och 3 på modell 2  
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Det som skiljer sig mellan graderingssätt 1 och 2 är framförallt graderingsvärdet av den yttre 
axelspetsen. Viddmåtten för graderingssätt 1 och 2 är densamma. I de mindre storlekarna har 
de olika värdena ingen större påverkan, även i storlek 46 är skillnaden liten. I den största 
storleken däremot har axeln förlängts ordentligt. Den gradering som avviker mest är gradering 
3, som jämnar ut axelns gradering och bystviddens gradering genom att minska 
graderingsvärdet för bystvidd och midjevidd, figur 9.  

 
Figur 9- Jämförelse graderingsätt 1, 2 och 3 i storlek 34, 46 och 54  

 
I en närmare undersökning av storlek 54 går det tydligt att se den stora skillnaden i axelns 
gradering mellan modell 1.1/2.1 och 1.2/2.2 och att hela modellen har blivit mindre för 
modell 1.3/2.3, figur 10.  
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Figur 10- Jämförelse graderingsätt 1, 2 och 3 i storlek 54. 

 
Men hur påverkar de olika graderingssätten måtten på de olika modellerna? 
Grundkonstruktionens gradering tillåter rörelsevidden för bystvidden och midjevidden att vara 
lika genom alla storlekar. Dessutom ökar övriga mått med jämna intervaller genom 
storlekarna, tabell 6.  
 
Tabell 6- graderingsprotokoll grund  

Modell: 
Grund 
Gradering: 1 

Graderingsprotokoll Grund  
     

Mått i cm  

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Rörelsevidd byst  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10 

Rörelsevidd midja  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25 

Axellängd   12,48  12,74  13  13,26  13,52  13,78  14,04  14,3  14,56  14,82  15,08 

Ärmlängd   59,5  59  58,5  59  59,5  60  60,5  61  61,5  62  62,5 

Ärmlängd fr. MB  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

Överärmsvidd   40  41  42  43  44  45  46  47,5  49  50,5  52 

 
Vad gäller modell 1.1, 2.1, 1.2 och 2.2 bibehålls också samma rörelsevidd för bystvidd och 
midjevidd genom alla storlekar. Men modell 1 har betydligt större rörelsevidd för bystvidden i 
jämförelse med modell 2, detta på grund av konstruktionen. Nu blir det tydligt att den totala 
ärmlängden för storlek 54 i modell 1.2 och 2.2 blir hela 88,4- respektive 87,6 cm från MB, 
vilket upplevs som en för stor ökning, tabell 7 och 8.   
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Genom att titta närmare på modell 1.3 och 2.3 går det att avläsa en ojämn skillnad i 
rörelsevidden för byst och midja. Nämligen att den minskar i de större storlekarna och ökar i 
de mindre storlekarna. Detta påverkar båda modellerna men framförallt modell 2.3. För 
modell 2.3 som har 10 cm rörelsevidd i bystvidden i storlek 38 har rörelsevidden minskat till -
4 cm i storlek 54 vilket alltså är mindre än kroppsmåttet för denna storlek, tabell 7 och 8.  
  
Tabell 7- Graderingsprotokoll modell 1 

         Graderingsprotokoll Modell 1 
     

1.1 
Mått i cm 

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Rörelsevidd byst  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5 

Rörelsevidd midja   25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25 

Axellängd   23,9  24,45  25  25,55  26,1  26,65  27,2  27,75  28,3  28,85  29,4 

Ärmlängd   47,1  47,3  47,5  47,7  47,9  48,1  48,3  48,5  48,7  48,9  49,1 

Ärmlängd fr. MB 
76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

Överärmsvidd   41,7  42,7  43,7  44,7  45,7  46,7  47,7  48,7  49,7  50,7  51,7 

1.2 
  

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Rörelsevidd byst  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5  38,5 

Rörelsevidd midja   25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25 

Axellängd   23,5  24,25  25  25,75  26,5  27,25  28  29,24  30,48  31,72  32,96 

Ärmlängd   47,3  47,4  47,5  47,6  47,7  47,8  47,9  48  48,1  48,2  48,3 

Ärmlängd fr. MB  76  77  78  79  80  81  82  83,6  85,2  86,8  88,4 

Överärmsvidd   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

1.3 
  

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Rörelsevidd byst  40,1  39,3  38,5  37,7  36,9  36,1  35,3  32,6  29,9  27,2  24,5 

Rörelsevidd midja   26,6  25,8  25  24,2  23,4  22,6  21,8  19  16,2  13,4  10,6 

Axellängd   23,9  24,45  25  25,55  26,1  26,65  27,2  27,75  28,3  28,85  29,4 

Ärmlängd   47,1  47,3  47,5  47,7  47,9  48,1  48,3  48,5  48,7  48,9  49,1 

Ärmlängd fr. MB  76,2  77,1  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

Överärmsvidd   42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
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Tabell 8- Graderingsprotokoll modell 2  

2.1 

Graderingsprotokoll Modell 2 
     

Mått i cm 

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Rörelsevidd byst  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10 

Rörelsevidd midja   25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25 

Axellängd  
16,4  16,95  17,5  18,05  18,6  19,15  19,7  20,25  20,8  21,35  21,9 

Ärmlängd  
53,4  53,6  53,8  54  54,2  54,4  54,6  54,8  55  55,2  55,4 

Ärmlängd fr. MB 
76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

Överärmsvidd  
42  43  44  45  46  47  48  49,5  51  52,5  54 

2.2 
  

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Rörelsevidd byst  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10 

Rörelsevidd midja   25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25 

Axellängd  
16  16,75  17,5  18,25  19  19,75  20,5  21,7  22,9  24,1  25,3 

Ärmlängd  
53,6  53,7  53,8  53,9  54  54,1  54,2  54,3  54,4  54,5  54,6 

Ärmlängd fr. MB 
76  77  78  79  80  81  82  83,4  84,8  86,2  87,6 

Överärmsvidd  
42  43  44  45  46  47  48  49,5  51  52,5  54 

2.3 
  

34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54 

Rörelsevidd byst  8,4  9,2  10  9,2  8,4  7,6  6,8  4  1,2  ‐1,6  ‐4,4 

Rörelsevidd midja   26,6  25,8  25  24,2  23,4  22,6  21,8  19  16,2  13,4  10,6 

Axellängd  
16,4  16,95  17,5  18,05  18,6  19,15  19,7  20,25  20,8  21,35  21,9 

Ärmlängd  
53,4  53,6  53,8  54  54,2  54,4  54,6  54,8  55  55,2  55,4 

Ärmlängd fr. MB 
76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

Överärmsvidd  
42  43  44  45  46  47  48  49,5  51  52,5  54 

 

4.3 Avprovning gradering  
I detta avsnitt kommer avprovningen att presenteras både genom verklig avprovning i storlek 
46 samt i Programvaran Lectra 3D prototyping (2011) 
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4.3.1 Avprovning storlek 46 
Vid avprovning av modell 1 var det tydligt att modell 1.1 var minst lämplig för denna modell. 
På grund av att axellängden inte graderats lika mycket som bystvidden bildades väldigt stora 
dragningar samt att modellen såg och upplevdes stor och konstig, figur 10.   
 
Modell 1.2 och 1.3 både såg bättre ut och kändes bättre på provpersonen. Däremot har modell 
1.3 fått mindre rörelsevidd i både midjevidd och bystvidd. Även här skapas en del dragningar 
över ärmen. Modell 1.1, 1.2 och 1.3 upplevdes alla långa i ärmen på provpersonen men 
framförallt modell 1,2, figur 11.  
 

 
Figur 11- Avprovning av gradering modell 1.1, 1.2 och 1.3 i storlek 46  

 
Vid avprovning av modell 2 var skillnaderna inte lika stora. Modell 2.1 och 2.2 satt likvärdigt 
på provpersonen och upplevdes ha liktydig passform. Däremot har axelns längd ökat mer i 2.2 
vilket leder till längre total ärmlängd. Modell 2.3 var den modell som provpersonen själv 
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tyckte var skönast, detta på grund av minskat tyg under armen. Rörelsevidden i både bystvidd 
och midjevidd har minskat, figur 12.  

 
Figur 12- Avprovning av gradering modell 2.1, 2.2 och 2.3 i storlek 46 
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4.3.2 Avprovning 3D 
Vid avprovning i 3D av modell 1 var den viktigaste informationen den som går att avläsa vid 
avprovning av 1.3, figur 13. Nämligen att rörelsevidden i bysten har minskat en del från 1.1 
till 1.3 i storlek 54 samt att rörelsevidden istället har ökat lite i storlek 34.  

 

 

 
Figur 13- Avprovning i 3D. Storlek 34, 38,46 och 54. Bilden visar modell 1.1, 1.2 och 1.3  

 
För modell 2 har rörelsevidden i bysten försvunnit helt från 2.1 till 2.3 i storlek 54 samt att 
rörelsevidden istället har ökat i storlek 34, figur 14.  
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Figur 14- Avprovning i 3D. Storlek 34, 38,46 och 54. Bilden visar modell 2.1, 2.2 och 2.3 

 

5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion  
Syftet med studien är att undersöka hur olika graderingssätt påverkar överdelsplagg med 
olika typer av förlängd axel. 
 
I studien visas hur olika graderingssätt kan påverka modeller av överdelsplagg med förlängd 
axel olika. De största problemen visuellt uppkommer när modellen skiljer sig mycket från 
grundkonstruktionen särskilt när det gället axelns längd och ärmhålets utformning. Precis som 
i Kazalachevs studie (2016) har i denna studie en kimonokonstruktion kombinerats med en 
förlängd axel. I studien beskrivs att det bara är den ena konstruktionen som kan bidra med 
funktion varav den andra bara kommer att vara dekorativ, studien tar dock aldrig upp 
gradering av denna typ av modell. Det har visat sig att när modeller avviker mycket från 
grundkonstruktionen krävs en mer precis gradering som tillåter axeln att förflyttas lika mycket 
som bystvidden för att plagget ska sitta bra på en person i en större storlek. Detta var fallet för 
modell 1.1 med kimonoärmhål, där dragningar skapades vid ärmen vid avprovning i storlek 
46.  
 
När modell 1.2 graderades upplevdes den totala ärmlängden bli väldigt lång i storlek 46-54. 
Detta beror på att axeln har graderats mer än vanligt (10mm i alla storlekar). Särskilt i de 
större storlekarna sker en stor skillnad eftersom att bystvidden ökar 15mm på varje sida från 
storlek 48-54 och detta graderingssätt går ut på att gradera axellängden likadant som 
bystviddspunkten. Ska denna gradering användas i storlekar över 46 kan det därför komma att 
bli nödvändigt att göra en negativ längdgradering av ärmlängden.  
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Problemet med att axeln inte graderades lika mycket som bystvidden löstes i modell 1.2 och 
1.3  i och med att bystvidden och axelvidden graderades lika mycket men endast modell 1.2 
gav ett resultat utan dragningar. Detta beror sannolikt på att den förlängda axeln kräver en 
större gradering oavsett hur bystvidden graderas och inte bara för att de ska hamna i linje med 
varandra. På grund av att modell 1 är så rymlig i bystvidden och oftast används i mer rymliga 
plagg hade modell 1.3 kunnat fungera upp till storlek 46 om dragningarna inte varit så stora. 
Eftersom att graderingen för modell 1.3 innebär att rörelsevidden för byst och midja minskar 
är denna gradering inte lämplig för storlek 48-54.  
 
Vid gradering av modell 2 som har en axel som förlängts ca 7 cm var det viktigaste resultatet 
vad som hände när modell 2.3 graderades. Denna gradering ledde nämligen till att 
rörelsevidden för bystvidden minskade i alla storlekar över storlek 38 och till slut blev negativ 
i storlek 52 och 54. När storlek 54 provades av i 3D var modellen väldigt tight, men gick 
fortfarande på provpersonen.  
 
Den gradering som lämpade sig bäst tillsammans med den aktuella modellen i alla storlekar 
från 34-54 var 1.2, 2.1 och 2.2. 

5.2 Metoddiskussion  
 
Vid gradering av modell 1.1 upptäcktes dragningar som misstänktes bero på axelns gradering.  
När samma dragningar upptäcktes på modell 1.3, som fick bystvidd graderad efter axelns 
graderingsvärde upptäcktes samma dragningar fast något mindre. Detta skulle kunna bero på 
flera olika saker. Då avgränsning i studien låg vid att inte kontrollera balans och övrig 
passform av grundkonstruktionen kan detta ha lett till att konstruktionen påverkade 
graderingen. För att få ett mer precist resultat kan grundkonstruktionen behöva arbetas med 
mer för att få ett mer precist resultat. Problemet som upptäcktes vid gradering av 1.3 skulle 
dock också kunna bero på att denna typ av modell kräver att axeln graderas mer inte bara för 
att harmonera med bystviddsgraderingen men också för att passformen av axeln ska fungera i 
större storlekar. För att stärka studien hade det varit relevant att utforska detta mer genom att 
testa flera olika modeller för att se var brytpunkten för axellängd går för denna typ av 
gradering. Denna gradering skulle då kunna användas upp till storlek 46 där rörelsevidden 
inte påverkas lika mycket.  

Vid gradering av modell 2 upptäcktes en negativ rörelsevidd i bystvidd för modell 2.3 i 
storlek 52 och 54. Vid avprovning i 3D gick överdelsplagget fortfarande på personen och 
upplevdes endast vara lite tight. Under arbetet provades endast graderingen av på storlek 46. 
Studien hade kunnat stärkas ifall avprovning hade varit möjligt att göra på storlek 54, då hade 
mer specifika resultat kunnat tas fram angående dessa storlekar. Framförallt eftersom att 
resultatet i 3D på modell 2.3 var missvisande så känns resterande resultat i storlek 54 mer 
osäkra. Hade detta kunnat jämföras med verklig avprovning hade resultatet kunnat bidra mer 
även i produktion av storlekarna över 46.  

 
6. Slutsats 
 

 Hur påverkas ett överdelsplagg med kimonoärmhål och 11cm förlängd axel (modell 1) 
av de olika graderingssätten?  

 
Redan vid den visuella analysen i KaledoStyle var det tydligt att modell 1.1 fungerade sämst. 
Stora dragningar bildades vid ärmen i storlek 46 som helt försvann när axeln fick graderas 
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lika mycket som bystvidden i modell 1.2. Här var graderingen inget problem i storlek 46 och 
den såg även bra ut i övriga storlekar vid avprovning i 3D. Däremot blev ärmlängden väldigt 
lång i storlek 54, vilket kan komma att behöva justeras. Modell 1.3 som fick ett likvärdigt 
visuellt resultat som modell 1.2 men rörelsevidd i bystvidd och midjevidd hade minskat. Även 
här bildades en del dragningar på ärmen.  Modell 1.3 med gradering 3 skulle kunna fungera 
på denna typ av modell som har väldigt mycket rörelsevidd, men bör inte graderas större än 
storlek 46 då avvikelserna blir för stora i de storlekarna.  
 

 Hur påverkas ett överdelsplagg med vanligt ärmhål och 7cm förlängd axel (modell 2) 
av de olika graderingssätten?  

 
Modell 2 såg vid avprovning bra ut i alla graderingssätt i storlek 46. Däremot minskade 
rörelsevidden i byst och midja mycket i modell 2.3. Eftersom att modell 2 bara har 10 cm 
rörelsevidd i bysten och denna gradering ledde till en negativ rörelsevidd i storlek 52 och 54 
kan slutsatsen dras att denna typ av gradering inte är lämplig för modeller med mindre 
rörelsevidd.  
 

 Vilket graderingssätt tycks vara mest lämpligt för modell 1 och 2?  
 
För modell 1 var det tydligt att graderingssätt 2 fungerade bäst från storlek 34-54, både vid 
avprovning, vid analys i KaledoStyle och vid jämförelse av mått. Däremot kan det behöva 
göras en negativ längdgradering av ärmen i storlek 46-54 då den upplevdes väldigt lång redan 
i storlek 46.  
 
Modell 1.3 fungerade också bra upp till storlek 46, men på grund av att dragningar bildades 
vid avprovning kommer denna modell behöva ses över mer innan graderingen kan användas. 
Denna gradering bör dock inte användas i storlek 48-54.  
 
För modell 2 fungerade både gradering 2.1 och 2.2. De såg likvärdiga ut till utseendet och 
rörelsevidden i bystvidd och midjevidd påverkades inte. Däremot kan gradering 2.1 bara 
användas vid modeller som har en något förlängd axel och inte på modeller som avviker för 
mycket från grundkonstruktionen.  
 
 

7. Slutord 

 
Studien som har genomförts har varit väldigt intressant och bidragit med mycket kunskap. I 
studien påvisas brist på allmän information kring hur överdelsplagg med förlängd axel ska 
graderas. På grund av detta har konstruktioner för överdelsplagg med förlängd axel studerats, 
konstruerats samt graderats på olika sätt för att öka förståelsen för hur denna typ av modell 
bör graderas. Resultatet förväntas kunna användas som både hjälpmedel vid gradering samt 
som inspiration till fortsatta undersökningar inom området framförallt för aktuellt företag men 
även för övriga företag som tar fram denna typ av modell.  

Förslag på fortsatt forskning inom området är att hitta brytpunkten för när en förlängd axel 
blir för lång för att graderas enligt normala graderingsvärden samt hur denna typ av modell 
ska kunna utvecklas för att passa även i storlekar över 46.  
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Bilaga 1- Sammanställning av kroppsmått 
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Bilaga 2- Skillnadsmåttlista 
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