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Sammanfattning 
I detta arbete undersöks hur konstruktionsförändringar i mönster påverkar utnyttjandegrad och 
tygåtgång i en enfärgad, halvfodrad, herrkavaj som idag tillverkas på ett svenskt väletablerat 
konfektionsföretag. Funderingar kring tygåtgång och materialoptimering uppstod då 
tillskärning och sömnad av kavajprovet gjordes. Designen och därmed konstruktionen är i 
dagsläget sådan, att man använder yttertyg till vissa mönsterdelar som i helfodrade 
herrkavajer vanligtvis tillverkas i fodertyg. Yttertyg kräver i förhållande till fodertyg mer 
fibrer och är mer kostsamt, därför ska det i detta arbete undersökas hur tre alternativa 
mönsterkonstruktioner påverkar tygåtgång och utnyttjandegraden av material. Förhoppningen 
är att för företaget spara pengar och inte minst i förlängningen vara fördelaktigt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 
 
Tillvägagångssätt för att undersöka materialoptimeringen är en rekonstruktionsprocess, en 
läggbildsprocess och slutligen en sammanställning, där de alternativa konstruktionernas 
resultat sammanställs. Detta resultat visas för företaget, som tar ställning till vilken typ av 
konstruktion man i framtiden kan välja i respektive tillverkning. 
 
Vid jämförelsen av ursprungsmodellen mot de alternativa konstruktionerna, visade det sig i 
det här fallet vara fördelaktigt både ekonomiskt och miljömässigt att använda en alternativ 
konstruktion. 
 
Mönsterkonstruktion – Tillskärning - Materialoptimering – Tygåtgång – Utnyttjandegrad 
 

Abstract 
In this thesis a study on how pattern construction affects utilization and material consumption 
in a solid colored blazer has been made. The original blazer is currently produced at a 
Swedish clothing company. When cutting and sewing of sales sample was done, thoughts 
about material consumption and utilization appeared. In today’s design, by that means 
construction, shell fabric is used as facing and as parts of the lining and pockets, which are 
usually made out of lining. Shell fabric requires more fibers and is in comparison to lining 
more costly. Therefore in this thesis it will be investigated, how three alternative pattern 
constructions affects the consumption and utilization of fabric. The purpose is to help the 
company save money and contribute to a positive economic situation, as well as having a 
positive impact on our environment. 
 
The approach used to investigate material optimization, is a pattern reconstruction process, a 
marker making process and a summary, which will show the results of the study’s variations. 
The result is presented to the company, which can make a decision on which construction will 
be used in future productions. 
 
When comparing the original blazer with the variable patterns, was in this case shown being 
advantageously both economically and environmentally.  
 
Pattern Construction – Cutting - Material Optimization- Material Consumption – Utilization 
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Förord 
Förhoppningen med denna rapport är att kunna visa på, att genomtänkt och genomarbetad 
mönsterkonstruktion kan bidra till en positiv påverkan vad gäller minskad mängd 
materialanvändning och därmed även bidra med en positiv påverkan till vårt jordklot. Det är 
till glädje om det kan hjälpa företaget att spara pengar och ännu bättre om det i förlängningen 
hjälper till att spara på vår miljö.  
Ett varmt tack riktas till lärarna på Designteknikerutbildningen på Textilhögskolan i Borås. 
Extra tack till min handledare Lotta Höijer och mina medstudenter för bra diskussioner, för att 
ni alltid funnits tillgängliga när ni behövts. Sist men inte minst vill jag tacka företaget för en 
värdefull praktik och ett gott samarbete. 
 
Eva Reed 2017-06-02 
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Terminologi 
I rapporten används facktermer inom området designteknik och skärorderplanering. I listan 
nedan förklaras ordens betydelse. 
 

Besättning Kavajens infodring och slag. 

Fickskylt Det tyg som är synligt i fickans öppning när ficköppningen glipar eller 
ficklocket lyfts upp. 

Fransk söm En söm som först sys med tygets avigsidor mot varandra, för att i nästa skede 
sys med tygets rätsidor mot varandra. På så vis döljs sömsmånen mellan 
sömmarna. 

 

Läggbilder Ett diagram över hur mönsterdelarna ska placeras på tyget vid tillskärning. 

Läggbord Det bord där tyglagren läggs ut vid tillskärning. 

Materialoptimering Att optimera utnyttjandegraden av tyget och samtidigt använda så lite 
material som möjligt. 

SAM Står för Standard Allowed Minutes, vilket är det mått som används för att 
fastställa tillverkningstiden för ett plagg i produktion.  

Skärorderplanering Den planering som görs för att nå bästa materialoptimering och ekonomisk 
vinning, från det att en order har kommit in, fram till då sömmerskor och 
sömmare får tyget till sig och kan påbörja sömnaden. 

Spill Tyget mellan mönsterdelarna som blir en rest när plaggets mönsterdelar har 
skurits ut. 

Trådriktning Varpens riktning i väven. 

Tunga Det tillägg på kavajens besättning som innerfickorna sys på. Se skiss nedan. 

Utnyttjandegrad Hur många procent av tygets yta som utnyttjas av mönsterdelarna. 
(Effektivitet). 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Anledningen till denna studie är att undersöka hur förändringar i mönsterkonstruktion kan 
påverka tygåtgång och materialoptimering. Företaget för vilket undersökningen görs, är ett 
väletablerat företag med lång erfarenhet inom textilbranschen. De tillverkar både dam och 
herrkläder. Förhoppningen med detta arbete är att kunna visa på att förändringar i 
mönsterkonstruktion kan ha en positiv påverkan på materialåtgång. Detta kan i så fall hjälpa 
företaget att spara pengar. Men vad som också är av stor vikt förutom den ekonomiska 
aspekten är möjligheten till besparingar i hänsyn till miljön. 
Företaget har som mål att skapa en kollektion i 100 % återvunnet material. Eftersom 
materialkostnaden vid tillverkning av plagg är den enskilt största kostnaden, Svensson1, så 
kanske företaget för den nya eko-vänliga kollektionen skulle kunna överväga, att använda sig 
av det mönster som i detta projekt, visar sig ha bäst resultat vad gäller materialförbrukning 
och effektivitet. Återvunna material är dessutom ofta dyrare än vanligt förekommande 
material, på så vis skulle valet i detta fall kunna vara en avgörande faktor för företagets 
kostnader och besparingar. 
 
Fokus på mönsterkonstruktionsavdelningen idag ligger på att, från en modeskiss snabbt ta 
fram ett fungerande mönster och tillhörande prover, för att tillfredsställa kundens behov. 
Företaget har dock två egna märken. Där skulle det kunna vara till fördel, att ge 
mönsterkonstruktören möjlighet att investera mer tid till att i samarbete med designern 
diskutera och utveckla varianter på mönster. Detta för att se vilka mönster som har lägst 
tygåtgång och högst utnyttjandegrad.  
 
Enligt mönsterkonstruktören på företaget tillverkas idag allt fler halvfodrade kavajer. 
Anledningen till detta tros vara, att män gärna vill känna sig välklädda till vardags och 
använda kavaj, men de vill komma ifrån uniformskänslan och den strikthet som en helfodrad 
kavaj eller en hel kostym ofta ger. En halvfodrad kavaj upplevs mer som en jacka eller kofta, 
men ger samtidigt mannen en känsla av att vara välklädd.  
 
Kavajen som ligger till grund för detta projekt är enfärgad och halvfodrad. I och med att den 
är halvfodrad, så syns sid- och innerfickornas fickpåsar på insidan när användaren tar av sig 
kavajen. För att fickpåsarna inte så tydligt ska synas så är de tillskurna i yttertyg. Dessutom är 
fickpåsarna vändsydda för att på så vis ge kavajens insida ett smickrande estetiskt uttryck. 
Utöver detta har alla vertikala sömmar förutom framkanten 2 cm breda sömsmåner. 
Anledningen till detta är, för att kunna sy franska sömmar som också bidrar till kavajens 
välarbetade utseende. Sist men inte minst har kavajen en dubbelvikt fåll på 6 cm, vilket kan 
jämföras med 3,5 cm som är ett annars vanligt förekommande mått på fåll i en helfodrad 
kavaj. Dessa parametrar bidrar till en ökad tygåtgång. 
 
1.2 Problemformulering 
Ursprungsmodellen som företaget tillverkar idag är en enfärgad, halvfodrad kavaj som till 
större del består av yttertyg. Modellen har en bred besättning som fungerar som kombinerad 
infodring och foder. Kavajen har breda sömsmåner och en extra hög fåll. Den har fodertyg 
endast i ärmarna, i övre ryggpartiet och delar av fickpåsarna. Resterande delar, så som delar 
av framstyckets foder och inre fickpåsar, skärs idag i yttertyg. Yttertyget kan bestå av rena 
naturmaterial eller av bomull-, ull- eller linblandningar vilka är mer kostsamma och har större 
vikt än ett traditionellt exempelvis polyester- eller viskosfoder. Att skapa infodring och delar 

                                                 
1 Christina Svensson, lärare i CAD-baserad materialoptimering på Textilhögskolan i Borås, 2014. 
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av fickpåsarna i yttertyg blir inte bara mer kostsamt, utan kan även bli lite knöligt, vilket kan 
orsaka dragningar i yttertyget. I och med att kavajen är halvfodrad så syns fickpåsarna när 
användaren tar av sig kavajen och därför är även inre sidfickpåsar och inre innerfickor 
tillskurna i yttertyg och dessutom vändsydda. Detta görs för att skapa ett smickrande estetiskt 
uttryck. Utöver detta är kavajens vertikala sömmar förutom framkanten sammanfogade med 
franska sömmar, vilket innebär att kavajens sömsmåner är 2 cm. Dessa 2 cm breda 
sömsmåner resulterar i att mönstret drar 10 cm mer i vidd än en traditionell kavaj. Fållen är 
dubbelvikt och 6 cm hög i stället för 3,5 cm, som annars är ett vanligt förekommande mått på 
fåll i en helfodrad kavaj. Om kavajen konstrueras annorlunda kommer fickpåsarna att döljas 
med foder och därmed kan sömnaden på dessa förenklas och yttertyget bytas ut mot ett 
billigare och lättare fodertyg. Vad som ska undersökas är om alternativa 
mönsterkonstruktioner kommer att påverka tygåtgång på ett positivt sätt. Vilket i sin tur i så 
fall kan ge en både ekonomisk vinning och en positiv påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 
1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att för en halvfodrad kavaj jämföra hur olika konstruktioner 
påverkar tygåtgång och utnyttjandegrad. 
 
1.4 Frågeställningar 

• Hur påverkar de alternativa konstruktionerna materialåtgång? 
• Hur stor kan besparingen bli? 
• I hur stor mån ökar utnyttjandegraden av materialet när konstruktionen ändras? 

 
1.5 Avgränsning 
I undersökningen kommer kavajens mellanläggsdelar inte att studeras. Vidare kommer inte 
heller påslag för ändtillägg och fel i väven, (som vid skärorderplanering annars räknas in i 
åtgångsberäkningen), att inkluderas i undersökningen. 
Trotts att de alternativa konstruktionerna påverkar SAM-tiden i tillverkningsprocessen, så 
kommer undersökningen inte studera tillverkningstidens ökning eller minskning. I rapporten 
undersöks alltså endast de alternativa konstruktionernas påverkan i materialoptimering av 
yttertyg, fickfoder och synligt fodertyg. 
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2 Litteraturöversikt 
2.1 Miljö 
Problemet med textilt avfall är stort. Inte bara ekonomiskt utan även för miljön. Textilt avfall 
kommer från många olika källor, varav en betydande del kommer från textil och 
modeindustrin. Det uppstår bland annat vid tillskärningsprocessen, när 2 dimensionella 
oregelbundna mönsterdelar ska skäras ut för att passa våra 3 dimensionella kroppar (McCann, 
& Bryson, 2009). Därför är det viktigt att vi vid konstruktion och tillverkning använder oss av 
så lite material och resurser som möjligt och att vi som Aldrich, (2008) beskriver, i samband 
med detta maximalt utnyttjar den textil vi tillverkat. Den totala materialanvändningen på vårt 
jordklot ökar. Detta orsakar bland annat uttömning av resurser och ekologiska förluster 
(Thorpe, & Wijkmark, 2008). Att minska materialåtgång och maximalt utnyttja de produkter 
som redan är tillverkade är en viktig pusselbit för en hållbar utveckling. 
 
2.2 Designerns roll 
I modebranschen sker ständigt snabba förändringar. Det som var modernt igår är ute idag. 
Som Miller, och Moultrie, (2013) skriver i sin artikel, så är den huvudsakliga uppgiften för en 
designer att för företaget vara innovativ och nytänkande. Ibland ska designern skapa kläder 
som visar företagets image och profil och i andra fall ska denne skapa kläder som ska spegla 
en chefs livsstil eller filosofi. Samtidigt ska produkterna i huvudsak självklart generera en 
vinst för företaget. 
 
2.3 Skärorderplanerarens roll 
Skärorderplaneraren har många olika uppgifter och ett stort ansvar. Att omvandla en 
inkommande order till en skärorder innebär att denne bland annat behöver ha kontroll på, att 
mönsterfilerna stämmer, eller om nya uppdaterade mönsterfiler behövs. Att läggbilder med så 
låg tygåtgång och hög effektivitet som möjligt skapas. Att planera arbetsflödet i 
tillskärningsrummet, så att tillskärningsborden, skärmaskinen och personalen används så 
effektivt som möjligt, i och med att ett ständigt flöde till sömmerskor och sömmare i fabriken 
behöver underhållas. Denne ska också ha kontroll på inkommande tygers bredd och längd och 
om de finns eventuella fel i väven. Det behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för att 
göra så effektiva läggbilder och kunna planera arbetsgången med ett så effektivt flöde som 
möjligt. Vad han eller hon också behöver ha kontroll över är bland annat, hur många storlekar 
och färger respektive order ska ha, vilken den maximala/minimala läggbildslängden kan vara, 
hur många lager som kan läggas och materialets kostnad i meter. Dessutom är det 
skärorderplanerarens uppgift att ha kontroll på alla kostnader vad gäller läggbildskostnad, 
tillskärningskostnad, eventuell buntningskostnad, kostnad för tiden vid byte av tygrulle och 
kostnad för tid vid läggning av tyget. I skärorderplaneringsprocessen så har personen som gör 
läggbilder som ansvar att skapa så effektiva läggbilder som möjligt, för respektive modell och 
tyg. De kan skapas manuellt där de ritas ut på pappersark eller i datoriserade 
läggbildsprogram. För att skapa effektiva läggbilder krävs koncentration, noggrannhet och 
kompetens (Glock, & Kunz, 2005). 
 
2.4 Utnyttjandegrad vid tillskärning 
Vid tillverkning av plagg som ingår i bassortiment har företag ofta som mål, att 
utnyttjandegraden av materialet ska ligga på 90-97%. Vad gäller kläder som tillverkas till fast 
fashion modeindustrin, vilka oftast tillverkas i mindre serier och under en kortare period, så är 
företagens mål av utnyttjandegrad vanligtvis 80-85%. Anledningen till detta är att det inte 
finns tid för att utarbeta bättre läggbilder, inte heller för att rekonstruera mönsterdelarna för att 
effektivisera tygåtgång och utnyttjandegrad (Glock, & Kunz, 2005). Något som enligt 
Shaeffer, (2014) bidrar till att mängden spill minskar, är om tillskärning görs då tyget är 
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utslaget i fullvidd vid tillskärning. Vad som dessutom kan hjälpa till att spara märkbart 
mycket material är att tillåta 1-2 % lutning av vissa mönsterdelar vid tillskärning. Det kan 
påverka utseende och passform på plagget, men för ett otränat öga är det svårt att upptäcka. 
Dessutom är det till fördel om man gör separata läggbilder i de fall ett plagg har flera 
mönsterdelar som ska skäras på skrå (Glock, & Kunz, 2005). 
 
2.5 Ett samarbete mellan designer och mönsterkonstruktör 
I artikeln Transforming the sequential process of fashion production: Where zero-waste 
pattern cutting takes the lead in creative design, skriven av James, Roberts, och Kuznia, 
(2016), beskrivs ett samarbete mellan en designer och en mönsterkonstruktör. De kollaborerar 
med att utnyttja tyget till fullo. I denna studie spelar själva mönsterkonstruktionen den 
avgörande rollen för hur mönstret och därmed plagget kommer att se ut. Mönstren görs 
kvadratiska och extra veck läggs till och ärmar ändras i passform för att inte få något 
överblivet spill. 
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3 Metod 
Arbetsmetoden har delats in i tre delar, Figur 1. Nedan beskrivs kortfattat metoden, 
läggbildsprocessen och sammanställningen och längre ner beskrivs respektive process mer 
noggrant. 
 

 
Figur 1. Metodens tre steg 
 
 
3.1 Mönsterkonstruktionsprocess, läggbildsprocess och sammanställning. 
Till företagets enkelknäppta, halvfodrade kavaj Figur 2, fortsatt kallad ursprungsmodellen, 
skulle 3 alternativa besättningar konstrueras. Besättningen för Alternativ 1 är en traditionell 
konstruktion av besättning Kim, och Kim, (2014). Besättningen till Alternativ 2 gjordes för att 
undersöka om effektiviteten i läggbilderna skulle påverkas och för att se om tygåtgången på 
så vis skulle minska. Det 3:e alternativet med den så kallade ”tungan” gjordes för att 
efterlikna ursprungsmodellens besättning. De alternativa konstruktionerna gjordes i Lectras 
CAD-program Modaris (Lectra 2016a). Som underlag användes mönstret från 
Ursprungsmodellens besättning, Figur 3. Utifrån ursprungsmodellen konstruerades sedan de 
tre alternativa besättningarna, Figur 4. Kavajens passform och yttre utseende, påverkades inte 
av besättningens alternativa konstruktioner. Endast kavajens insida fick förnyat utseende. 
 

 
Figur 2. Kavajens yttre utseende 
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Figur 3. Besättning ursprungsmodell 
 
 

 
Figur 4. Besättning i Alternativ 1, 2 och 3 
 
 
I den andra delen av metoden skapades läggbilder på kavajernas yttertyg respektive 
fodertyger. (Bilagor 1-9). Läggbilderna skapades i Lectras CAD-baserade 
materialoptimeringsprogram Diamino, Marker Manager (Lectra 2016b) och Diamino, Marker 
Making (Lectra 2016c). 
Slutligen gjordes diverse tabeller. De gjordes för att underlätta sammanställningen och för att 
lättare kunna utläsa läggbildernas resultat. På så vis var det enkelt att jämföra de olika 
konstruktionerna mot varandra och se vilken eller vilka läggbilder som gav lägst tygåtgång 
och vilket som hade högst utnyttjandegrad. Alltså vilket mönster som gav bäst resultat både 
ekonomiskt och miljömässigt vad gäller materialåtgång. 
 
3.2 Ursprungsmodellen och de tre alternativen 
Till skillnad från ursprungsmodellen, Figur 4, sid. 12, där besättningen går hela vägen bak 
förbi sidstycket och där kavajens fickor syns på insidan när användaren tar av sig kavajen, så 
fick Alternativ 1, 2 och 3 inte bara nya konstruktioner av besättningen, utan även foderdelar 
adderade i framstycke och sidstycke, Figur 5-7, sid. 12-13. Detta gjordes dels för att dölja 
fickpåsarna, men även för att kunna tillverka dem i ett billigare fickfoder.  
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På de tre alternativ som togs fram användes samma foderdelar till Alternativ 1 och Alternativ 
2. Eftersom den enda skillnaden var, att besättningen i Alternativ 2 delades strax nedanför 
översta knapphålet.  
På Alternativ 3 förändrades framstyckets foder i och med att en så kallad ”tunga” adderats på 
besättningen. Besättningens förändringar gjordes enligt följande: 
 

• I Alternativ 1 konstruerades en traditionell lösning på besättning, (Kim, & Kim, 2014), 
Figur 5. 

• I Alternativ 2 användes samma konstruktion som till Alternativ 1, men här delades 
besättningen 1,5 cm nedanför översta knapphålet. Detta görs ofta på dubbelknäppta 
kavajer för att spara tyg och därför gjordes det i denna undersökning för att se vilken 
påverkan det har på tygåtgång och utnyttjandegrad, Figur 6. 

• Även i Alternativ 3 användes samma besättning, men här adderades en så kallad 
”tunga”. Besättningen med ”tunga” gjordes för att försöka efterlikna utseendet på 
ursprungsmodellens besättning, Figur 7. 

 
När besättningarna var klara konstruerades foderdelarna till de tre alternativa kavajerna. Det 
lades till foder till fram- och sidstycket och de franska sömmarnas 2 cm breda sömsmåner 
reviderades till 1 cm. Dessutom gjordes fållen i de alternativa kavajerna 3,5 cm hög, istället 
för 6 cm som i Ursprungsmodellen.  
 

 
Figur 5. Ursprungsmodellens insida 
 
 

 
Figur 6. Alternativ 1, insida 
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Figur 7. Alternativ 2, insida 
 

 
Figur 8. Alternativ 3, insida 
 
 
3.3 Läggbildsprocessen 
För att läggbildsprocessen skulle bli så rättvis som möjligt användes samma storleksval till 
alla läggbilder. Läggbilderna lades på ett fullt utslaget tyg för att som Shaeffer, (2014) menar, 
bidra till att minska mängden spill. Tygredden bestämdes till 138cm för yttertyget och 148cm 
för fodertygerna och läggborgslängden bestämdes till 8 m  
 
Vid materialoptimering är det brukligt, att fördela storlekarna jämnt, över den för plagget 
estimerade försäljningskurvan. Detta görs för att få ett så rättvist resultat på åtgångsberäkning 
som möjligt, Svensson1, Eftersom företagets storleksspann sträcker sig från B44 - B58, valdes 
i denna undersökning storlekarna 1st B46, 2st B50, och 1st B56 ut till läggbilderna. Alla 
kavajer lades med trådraken i varpriktning, dock roterades storlekarna 46 och 56 180º, Figur 
9. 
 

                                                 
1 Christina Svensson, lärare i CAD-baserad materialoptimering. Textilhögskolan i Borås, 2014. 
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Figur 9. Mönsterdelarna i storlek 46 och 56 roterade 180º 
 
Rotationen gjordes eftersom materialet i detta fall inte har en markant lugg. Trotts att man i 
industrin, i vissa fall tillåter 1-2% lutning på mönsterdelarna, för att minska tygåtgång, 
(eftersom man anser att detta är något som inte märks eller påverkar plaggets utseende) 
Glock, och Kunz, (2005), beslutades det i denna undersökning att inte tillåta någon lutning. 
Anledningen till det var för att skapa lika förutsättningarna för alla läggbilder.  
 
3.4 Sammanställning 
Till sammanställningen gjordes flertalet tabeller. I den första skulle läggbildsresultaten på 
yttertyg och fodertyg och dessutom effektiviteten för respektive kavajmodell fyllas i, Tabell 1. 
 
I den andra skulle en summering av de fyra modellernas materialåtgång göras. Den skulle 
alltså visa sammanlagd tygåtgång för respektive kavaj och vilket eller vilka mönster som gav 
bäst effektivitet och lägst materialåtgång, Tabell 2. 
 
Tabell 1. Yttertygets och foderdelarnas läggbildsresultat i meter och effektivitet 

Tygåtgång Ursprungsmodell Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
Yttertyg
Effektivitet
Foder body
Effektivitet
Foder fickor
Effektivitet

Tabellen visar genomsnittlig tygåtgång per läggbild
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Tabell 2. Sammanställning och summering av genomsnittlig åtgångsberäkning/kavaj 

Tygåtgång Ursprungsmodell Alternativ 1, Alternativ 2, Alternativ 3,
Yttertyg
Effektivitet
Yttertyg i m²/st
S:a Yttertyg m/st

Fodertyg body
Effektivitet
Fodertyg i m²/st
S:a Foder m/st

Fickfoder
Effektivitet
Fickfoder i m²/st
S:a Fickfoder m/st
Genimsnittlig 
åtgång/kavaj i m

Tabellen visar åtgångsberäkning/läggbild och åtgångsberäkning/kavaj i m och m²

 
 
 
Utöver ovan nämnda tabeller gjordes ytterligare fyra tabeller. En där ursprungsmodellen 
ställdes i förhållande till det mönsteralternativ som gav bäst resultat i åtgång på yttertyg. Där 
man kan utläsa skillnaden i åtgång i meter per läggbild och differensen i åtgång per kavaj i 
både yttertyg och de två fodertygerna.  
 
Tabell 2. Åtgångsberäkning i meter. Ursprungsmodell i jämförelse mot Alternativ 1 

Tygåtgång Ursprungsmodell, Läggbild Alternativ 1, Läggbild Diff. i åtgång/läggbild Diff. Åtgång/st
Yttertyg i m
Fodertyg i m
Fickfoder i m
Summa Material

Differenser i åtgångsberäkning i m Ursprungsmodell i jämförelse mot Alternativ 1

  
 
 
En andra tabell visar samma jämförelse men med differenserna i m². Där är tanken att 
företaget självt kan göra en jämförelse av tygernas vikt och på så vis kunna avgöra vilken av 
modellerna man väljer till respektive produktion, Tabell 4. 
 
Tabell 3. Åtgångsberäkning i m². Ursprungsmodell i jämförelse mot Alternativ 1 

Tygåtgång i m² Ursprungsmodell, Läggbild Alternativ 1 ,Läggbild Diff. i åtgång/läggbild Diff. åtgång/st
Yttertyg i m²
Fodertyg i m²
Fickfoder i m²

Differenser i åtgångsberäkning i m² Ursprungsmodell i jämförelse mot Alternativ 1

Summa differens yttertyg i jämförelse mot fodertyg i m²  
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Så i tabellen En jämförelse vid tillverkning av 1000 kavajer, redovisas differensen för 
respektive kavaj i meter och vilken differensen blir i respektive material på de båda 
modellerna vid tillverkning av 1000 enheter, Tabell 5. 
 
Tabell 4. En jämförelse vid tillverkning av 1000 kavajer 

Tygåtgång Ursprungsmodell/st Alternativ 1 /st Differens i meter Diff i meter/1000 st

En jämförelse av Ursprungsmodell mot Alternativ 1, vid tillverkning av 1000 kavajer. 

Fickfoder i meter
Summa differens Ytatyg i jämförelse mot Fodertyg

Yttertyg i meter
Fodertyg i meter

 
 
 
Den sista tabellen redovisar åtgången i gram per läggbild och differensen i gram per styck, 
respektive i kg vid tillverkning av 1000 kavajer, Tabell 6. 
 
Tabell 5. Åtgångsberäkning i gram per styck och vid tillverkning av 1000 kavajer 

Tygåtgång i gram Ursprungsmodell, Läggbild Alternativ 1 ,Läggbild Diff. i åtgång/läggbild Diff. åtgång/st
Yttertyg i gram
Fodertyg i gram
Fickfoder i gram

Summa gram/kavaj
Summa kg för 1000 kavajer

Differenser i åtgångsberäkning i gram Ursprungsmodell i jämförelse mot Alternativ 1. Summa per 1000 stycken i kilogram.
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4 Resultat 
Här i resultatdelen redovisas genomsnittlig åtgång av material i yttertyg och fodertyg per 
läggbild och en summering av materialåtgång till respektive kavaj. Här kan även utläsas 
vilken konstruktion som ger högst respektive lägst effektivitet. Dessutom redovisas åtgång av 
material i m², för att kunna sammanställa tygernas vikt och därmed få förståelse för hur 
mycket material/fibrer som används till respektive kavaj och i en produktion av 1000 kavajer.  
 
4.1 Läggbildsresultaten 
I tabellen Genomsnittlig tygåtgång per läggbild och effektivitet, kan man se att läggbilden för 
Alternativ 1 har lägst tygåtgång och högst utnyttjandegrad av yttertyg i förhållande till de 
andra kavajerna. Alternativ 2 har näst intill samma åtgång som Alternativ 1 medan Alternativ 
3, den med ”tungan” kräver 5 cm mer yttertyg i förhållande mot Alternativ 1. Tabellen visar 
också att Ursprungsmodellen har störst tygåtgång i yttertyg, Bilagor 1-4. 
Dock är skillnaden i åtgång av fodertyg lägst i Ursprungsmodellen i jämförelse mot alla andra 
alternativ, Bilagor 5-8. Av de alternativa mönsterkonstruktionerna har Alternativ 3 bäst 
resultat vad gäller åtgång av foder, men förhållandet mellan fodrets minskning och yttertygets 
ökning är inte lika bra som i kavaj Alternativ 1.  
För de tre alternativa kavajerna blev läggbildsresultatet för fickfodret självklart detsamma, 
eftersom dessa inte skiljer sig någonting åt. Ursprungsmodellens fickpåsar är inkluderade i 
Ursprungsmodellens läggbilder för yttertyg respektive fodertyg, Bilagor 1 och 5, därför 
redovisas här i tabellen /. 
Vad gäller effektiviteten för respektive kavaj, så skiljer den inte avsevärt i någon modell, 
varken i yttertyget eller i bodyns foder. Anledningen till att effektiviteten i fickfodret är så 
hög, beror på att det till läggbilden för fickfodret har använts fickpåsar till 8 stycken kavajer. 
Fickpåsarna är också fyrkantiga och därmed kan de läggas dikt an varandra och därmed blir 
effektiviteten högre än på plaggdelarna, Tabell 7, Bilaga 9. 
 
Tabell 6. Genomsnittlig tygåtgång per läggbild och effektivitet 

Tygåtgång Ursprungsmodell Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
Yttertyg 7,548 m 6,093 m 6,105 m 6,298 m
Effektivitet 84,06% 85,22% 85,21% 84,00%
Foder body 2,480 m 3,324 m 3,324 m 3,232 m
Effektivitet 85,41% 82,61% 82,61% 83,59%
Foder fickor /                 1,342 m 1,342 m 1,342 m
Effektivitet / 97,54% 97,54% 97,54%

Tabellen visar genomsnittlig tygåtgång per läggbild

 
 
 
4.2 Sammanställningen 
Sammanställningen visar uträkning av tygåtgång per kavaj gjord i m och m². En summering 
av total materialåtgång per kavaj är också registrerad på raden Genomsnittlig åtgång/kavaj i 
m, Tabell 8. Summeringen visar att Ursprungsmodellen har lägst materialåtgång totalt och att 
differensen mellan Ursprungsmodellen och Alternativ 1 hamnar på +0,0148 m.  
 
Den konstruktion som ger lägst total materialförbrukning är Ursprungsmodellen och den 
modell som har totalt högst åtgång av material är Alternativ 3. Den sammanlagda 
materialåtgången i meter för kavaj Alternativ 3 är högre än Alternativ 1. Det bästa 
sammanlagda resultatet av de tre alternativa konstruktionerna har alltså Alternativ 1.  
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Vidare skillnader som kan utläsas av sammanställningen är, att åtgång på yttertyg till 
Ursprungsmodellen i förhållande till Alternativ 1 är 1,455 m per läggbild, alltså för fyra 
kavajer. Det innebär att konstruktionen i Alternativ 1 bidrar med en besparing av yttertyg på 
36,38 cm per kavaj. Med anledning av detta, valdes till tabellerna längre ner, som visar 
differenser i meter, m² och vikt att endast gå vidare med och jämföra Ursprungsmodellen mot 
Alternativ 1. 
 
Tabell 7. Resultat och genomsnittlig åtgång för en kavaj. 

Tygåtgång Ursprungsmodell Alternativ 1, Alternativ 2, Alternativ 3,
Yttertyg 7,548 6,093 6,105 6,298
Effektivitet 84,06% 85,22% 85,21% 84,00%
Yttertyg i m²/st 2,19 1,79 1,79 1,83
S:a Yttertyg m/st 1,887 1,523 1,526 1,575

Fodertyg body 2,480 3,324 3,324 3,232
Effektivitet 85,41% 82,61% 82,61% 83,59%
Fodertyg i m²/st 0,78 1,02 1,02 1,00
S:a Foder m/st 0,620 0,831 0,831 0,808

Fickfoder / 1,34 1,34 1,34
Effektivitet / 97,54% 97,54% 97,54%
Fickfoder i m²/st / 0,24 0,24 0,24
S:a Fickfoder m/st / 0,168 0,168 0,168
Genimsnittlig 
åtgång/kavaj i m 2,5070 2,5218 2,5248 2,5500

Tabellen visar åtgångsberäkning/läggbild och åtgångsberäkning/kavaj i m och m²

 
 
 
I följande fyra tabeller valdes alltså att endast gå vidare med och jämföra Ursprungsmodellen 
mot Alternativ 1. Eftersom dessa två modeller hade störst skillnad i åtgång av yttertyg och 
yttertyg har den högsta kostnaden och vikten, så var dessa två modeller mest intressanta att 
fortsatt jämföra mot varandra. 
 
Differensen på åtgång i meter visas alltså här per läggbild och per kavaj. Ökningen av 
fodertyg överskrider minskningen av yttertyg. Vilket innebär att för tillverkning av 1 kavaj 
krävs knappt 1,5 cm mer tyg till kavaj Alternativ 1. I raden fickfoder redovisas 0,67 meter i 
jämförelse mot tabellen ovan där det står 1,34 meter i åtgång på fickfoder. Anledningen till 
detta är att, eftersom läggbilden till fickpåsarna innehåller 8 fickpåsar så har 1,34 halverats för 
att i tabellen redovisa åtgång av fickfoder för endast 4 kavajer. Eftersom resterande läggbilder 
endast har mönsterdelar till 4 kavajer. 
 
Tabell 8. Differens i cm på Ursprungsmodell i jämförelse mot Alternativ 1. 

Tygåtgång Ursprungsmodell, Läggbild Alternativ 1, Läggbild Diff. i åtgång/läggbild Diff. Åtgång/st
Yttertyg i m 7,5480 6,0930 1,4550 0,3638
Fodertyg i m 2,4800 3,3240 -0,8440 -0,2110
Fickfoder i m / 0,6700 -0,6700 -0,1675
Summa Material 10,0280 10,0870 -0,0590 -0,0148

Differenser i åtgångsberäkning i m Ursprungsmodell i jämförelse mot Alternativ 1
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Som tidigare redovisats ökar åtgången av foder i Alternativ 1 och i förhållande till yttertyg så 
är ökningen av foder något större än vinningen i yttertyg. Det syns även i tabellen där åtgång i 
m² redovisas, Tabell 10. Denna tabell ligger till grund för uträkning av materialåtgång i vikt. 
  
Tabell 9. Differens i m², av lägst och högst resultat.  

Tygåtgång i m² Ursprungsmodell, Läggbild Alternativ 1 ,Läggbild Diff. i åtgång/läggbild Diff. åtgång/st
Yttertyg i m² 8,7496 7,1639 1,5857 0,3964
Fodertyg i m² 3,1345 4,0635 -0,9290 -0,2323
Fickfoder i m² / 0,9668 -0,9670 -0,2418

-0,0776

Differenser i åtgångsberäkning i m² Ursprungsmodell i jämförelse mot Alternativ 1

Summa differens yttertyg i jämförelse mot fodertyg i m²  
 
 
Vidare visas en summering av den totala materialåtgången i meter tyg, där differensen mellan 
de två modellerna vid tillverkning av 1000 kavajer totalt hamnar på +14 meter, Tabell 11. I 
tabellen visas -14,00 p.g.a. att åtgången blir negativ i meter efter som längden på tygåtgången 
ökar med 14,00 meter. 
 
Tabell 10. Tygåtgång per styck och vid tillverkning av 1000 kavajer 

Tygåtgång Ursprungsmodell/st Alternativ 1 /st Differens i meter Diff i meter/1000 st
1,885 1,522 0,363 363,00
0,620 0,830 0,210 210,00

/ 0,167 0,167 167,00
-14,00

En jämförelse av Ursprungsmodell mot Alternativ 1, vid tillverkning av 1000 kavajer. 

Fickfoder i meter
Summa differens Ytatyg i jämförelse mot Fodertyg

Yttertyg i meter
Fodertyg i meter

 
 
 
4.3 Ju lägre vikt desto färre fibrer 
Eftersom fodrets kvadratmetervikt är lägre än yttertygets, bidrar det till att färre fibrer 
används vid tillverkning av fodertyg i jämförelse mot yttertyg. Det innebär att, trots att 
ökningen av foder i förhållande till minskningen av yttertyg är större, så krävs en lägre 
förbrukning av fibrer för att tillverka kavaj Alternativ 1.  
 
Här visas att vid tillverkning av Alternativ1 sparas 79,24 gram i fibervikt per kavaj, vilket 
innebär en besparing på knappt 80 kg fibrer vid tillverkning av 1000 kavajer, Tabell 12. 
Kavaj Alternativ 1 visar alltså bäst resultat vad gäller åtgång i vikt. Trots att den per kavaj 
förbrukar 1,48 cm mer i tyglängd. 
 
Tabell 11. Differenser i gram per kavaj och sammanlagd vikt i kilo vid tillverkning av 1000st kavajer 

Tygåtgång i gram Ursprungsmodell, Läggbild Alternativ 1 ,Läggbild Diff. i åtgång/läggbild Diff. åtgång/st
Yttertyg i gram 2607,381 2134,842 472,539 118,135
Fodertyg i gram 247,626 321,017 -73,391 -18,348
Fickfoder i gram / 82,178 -82,180 -20,545

Summa gram/kavaj 79,242
Summa kg för 1000 kavajer 79,24 kg

Differenser i åtgångsberäkning i gram Ursprungsmodell i jämförelse mot Alternativ 1. Summa per 1000 stycken i kilogram.
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5 Diskussion 
5.1 Konstruktionsdiskussion 
I metodens konstruktionsavsnitt konstruerades tre alternativa besättningar. Dessa tre alternativ 
är inga innovativa konstruktioner, utan de är alla tre vanligt förekommande kavajer som 
tillverkas på marknaden idag (Kim, & Kim, 2014). Det är inte så vanligt att man delar 
besättningen på en enkelknäppt kavaj, men eftersom det fanns intresse för att undersöka om 
delningen skulle ha positiv påverkan på läggbildens effektivisering gjordes denna 
konstruktion. Det visade sig dock i detta fall, att istället ge en något negativ påverkan på både 
tygåtgång och effektivitet. Det visade sig istället att delningen orsakade en negativ påverkan. 
Troligtvis beror detta på att man i den delade sömmen måste addera en sömsmån, vilket 
orsakar ytterligare tygåtgång. 
 
Alternativ 3 med den så kallade ”tungan” visar sig inte helt oväntat dra mer yttertyg och något 
minder i fodertyg. Dock minskade mängden foder inte i samma grad som ökningen av 
yttertyg, så den modellen var inte fördelaktig ur förbrukningssynpunkt inte heller i 
effektivitet. Denna typ av besättning konstrueras inte helt sällan i ett stycke, men 
förhoppningen var att göra besättningen mindre otymplig. Därför beslutades att besättning 
och tunga skulle konstrueras separat. 
 
Vad gäller fållen, bakre sidsöm och sömmen mitt bak i Alternativ 1, så skulle dessa behöva 
kantband. Det behövs inte i Ursprungsmodellen, eftersom fållen i den är dubbelvikt och 
sömmarna där sys med fransk söm. Det skulle innebära en viss mängd mer materialåtgång för 
kantband till denna söm och fållen  
 
Vad gäller artikeln: Transforming the sequential process of fashion production: Where zero-
waste pattern cutting takes the lead in creative design, så är arbetet kanske en god tanke. Men 
att göra mönster kvadratiska och lägga till extra veck och större ärmar i passformen för att 
inte få något överblivet spill kanske inte är den rätta vägen att gå. Eftersom plagget i detta fall 
innehåller mer material än ett kroppsnära plagg. Detta leder inte till en minskad 
materialåtgång per plagg, snarare tvärt om. Då är det kanske bättre att få spill över och göra 
något värdefullt av detta. Mattor, täcken, trasor, om det är rena material kanske man hellre 
kan göra nya fibrer och så vidare. 
 
Man kan ju i och för sig fundera kring vad som skulle hända om alla mönster måste 
konstrueras så att så lite material som möjligt används. Skulle det hämma designern och 
plaggets utseende? Skulle vi tycka att våra kläder blir för enkla? Kan vi tänka oss att enkla 
kläder är det som i framtiden blir modernt? Om det bara behövs en ficka på byxorna eller inga 
fickor i en kjol, varför ska vi då tillverka en byxa eller kjol med en eller flera fickor? Om den 
lilla fickan med dragkedja, på jackans överärm aldrig används. Varför ska vi då tillverka eller 
köpa en sådan jacka?  
 
Kan vi tänka oss att göra avkall på detaljer och finesser som vi egentligen inte har användning 
för? Visst känns det modernt och framför allt hållbart att svara ja på den frågan? 
 
5.2 Läggbildsdiskussion  
I denna undersökning har endast materialoptimering studerats på ett enfärgat tyg, där det är 
möjligt att rotera mönsterdelarna 180º, alltså i motsatt varpriktning. Det kan vara intressant att 
göra samma undersökning på ett tyg med tydlig lugg, så som sammet eller på ett storrutigt, 
alternativt randigt tyg där mönsterpassning krävs. 
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I läggbildsprocessen skulle man dessutom kunna undersöka hur mycket mer material som kan 
sparas, när mönsterdelarna tillåts den lutning på 1-2 % som Glock, & Kunz, (2005) skriver 
om. Det skulle troligtvis spara ännu mer i materialåtgång vilket är önskvärt inte bara för 
företagen utan även för vår miljö. Frågan är hur stor skillnaden skulle bli? 
 
Eftersom SAM är en väsentlig faktor för att få ner plaggets tillverkningskostnad, så skulle 
man kunna jämföra perimetern på de olika läggbilderna för att se vilken som får den kortaste 
tillskärningstiden. Tillskärningstiden adderas med en viss procent på sömnadstiden. För den 
som arbetar med skärorderplanering är denna siffra mycket relevant. Dessutom skulle det vara 
av intresse att se hur stor skillnaden i tillverkningstid på Ursprungskavajen och Alternativ 1 
är. Är det så att man sparar SAM genom att förenkla sömnaden på de vändsydda fickpåsarna 
och ta bort de franska sömmarna och i så fall hur mycket? 
 
Fokus i resultatdelen har lagts på att jämföra Ursprungsmodellen mot Alternativ 1, i och med 
att dessa båda har störst skillnad i tygåtgång på Yttertyg som väger tyngst och är dyrast. 
Genom att välja Alternativ 1, så kan mest besparingar göras, både miljömässigt och 
ekonomiskt. 
 
5.3 Resultat diskussion 
Det kan antas att Ursprungsmodellen alltså kavajen som tillverkas på företaget idag är 
designad utan funderingar kring huruvida designen kommer att påverka materialåtgång. Det 
händer att designers inte alltid har utbildning och förståelse för mönsterkonstruktion och 
tillverkning. Det kan också tyckas, att en designtekniker i sitt arbete alltid bör fundera på, om 
förändringar i mönstret kan göras utan att utseendet förändras märkbart. I detta fall förändras 
ingenting i kavajens yttre utseende, utan endast på insidan. Frågan är om det inte känns 
väldigt intressant för företaget att rucka på designen, om man sitter på vetskapen om, att man i 
en produktion på 1000 kavajer kan spara 370 meter yttertyg och istället ersätta detta med 
fodertyg? När man jobbar med hållbarhet är det också intressant att veta, att man kan spara 
närmare 80 kg fibrer, bara genom att undersöka vilket mönster som är bäst lämpat för 
respektive material och produktion? Fodertyg är lättare än yttertyg, därmed minskar 
fiberantalet vid tillverkning av samma antal kvadratmeter. 
Yttertyg står ju dessutom för den större delen av plaggets materialkostnad och 
fiberanvändning.  
 
Det är intressant att ta reda på vad man vinner i vikt.  
 
Till undersökningens resultatdel har yttertyg i ullblandning med en vikt på 289g/m², ett 
fodertyg i polyester med en vikt på 79g/m² och ett fickfoder i polyester/bomullsblandning 
med en vikt på 85 gram/m² använts. Givetvis blir resultatet annorlunda om tygernas byts ut i 
och med att vikten därmed förändras. Därför skulle det vara bra om man vid varje order kunde 
undersöka vilken konstruktion som är bäst till respektive kombination av material. Företaget 
skulle kunna färdigställa en lista där tygets vikt läggs in i en tabell, där åtgångsberäkning i 
cm² per modell är gjord och på så vis direkt kunna ta beslut om vilket mönster som ska 
användas. Alternativt diskutera med kunden vilken konstruktion som förbrukar minst fibrer. 
Om kunden arbetar med miljöfrågor eller kanske profilerar sig som miljömedveten, kan det 
vara till fördel om denne vill vara med och påverka för miljöns bästa.   
 
Om designtekniker på företag får investera mer tid till att pröva alternativa konstruktioner och 
fundera kring möjliga rekonstruktioner, så skulle de kunna hjälpa företagen att spara stora 
summor pengar och inte minst skulle vår hårt belastade miljö besparas resurser från 
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tillverkning av fibern, infärgning av garner, vattenförbrukning, till vikt i transporter och så 
vidare, vilket skulle bidra till minskade utsläpp. 
 
I fast fashion industrin är som tidigare skrivits ett mål eller en måttstock att utnyttja 80 - 85 % 
av tyget i läggbildsprocessen (Glock, R. E. & Kunz, G. I. 2005). Vilken påverkan skulle det 
ha på vår miljö och på företagens ekonomi om man istället alltid hade som mål att nå en 
utnyttjandegrad på 90 - 97%? Det är värt att fundera på.  
 
Med tanke på vår miljö och dess resurser så hoppas i alla fall jag, att alla som utbildas inom 
design och textil gör sitt yttersta, för att få ner åtgången av materialförbrukning och blir 
duktiga på att utnyttja de material som redan har tillverkats. 
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6 Slutsats 
• Hur påverkar de alternativa konstruktionerna materialåtgång? 

Det har visat sig att de olika konstruktionerna påverkar både materialåtgång och 
utnyttjandegrad på olika sätt. Trotts att de alternativa modellerna fick en ökad åtgång på 
foder och den totala mängden tyg i meter ökade, så blev den sammanlagda 
materialåtgången i vikt lägre i de alternativa modellerna. 

 
• Hur stor kan besparingen i materialåtgång bli? 

I denna undersökning visar det sig att man till kavaj Alternativ 1 i förhållande till 
Ursprungsmodellen sparar 36 cm i yttertyg per kavaj. Det innebär 360 meter vid en 
tillverkning av 1000 kavajer. 
Däremot ökar tygåtgången av foder med 21 cm, plus fickfoder 16,75 cm per kavaj, vid 
jämförelse av samma modeller. Så totala räknat i centimeter så blir det ingen besparing. 
Om man däremot jämför materialåtgång i vikt för de båda modellerna, så sparas 79,24 
gram per kavaj. Vilket i en produktion av 1000 kavajer innebär, knappt 80 kg i fibrer. Det 
är positivt för vår miljö. 
  

• I hur stor mån ökar utnyttjandegraden av materialet när konstruktionen ändras? 
Utnyttjandegraden var varierad. I Alternativ 2 där besättningen delades, var 
förväntningen att effektiviteten på yttertygets läggbild skulle öka. Eftersom besättningen 
ligger halvt på skrå och denna nu hade delats, så antogs att detta skulle bidra till att 
läggbilden skulle få en bättre effektivitet. Men så blev inte fallet. Inte heller Alternativ 3 
med sin separat konstruerade ”tunga” fick någon vidare effektivitet. Snarare sämst. Av de 
fyra varianterna visade sig konstruktion Alternativ 2 och 3 i stället ha en marginellt 
negativ påverkan i effektivitet. Bäst resultat i effektivitet på fodertyg fick 
Ursprungsmodellen och bäst resultat på effektivitet i yttertyg fick Alternativ 1. 
Skillnaderna i effektivitet var dock inte stora, snarare marginella. 
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7 Slutord 
 
Det har varit mycket intressant och lärorikt att göra denna undersökning. Med facit i hand 
visar det sig att en alternativ konstruktion kan ha en positiv eller negativ påverkan på 
materialåtgång. Det intressanta är att titta på vilken skillnad det från fall till fall faktiskt kan 
göra. Att på varje plagg undersöka vad som kan göras eller förändras utan att det blir någon 
större förändring på designen, skulle troligtvis kunna bidra till en stor portion positiv inverkan 
på företagets ekonomi och vår miljö. 
 
Denna undersökning skulle kunna göras igen, men istället undersöka flera olika 
kombinationer av materialval. För att se deras påverkan på åtgång. Med vilka materialval är 
det mer lönsamt materialmässigt och ekonomiskt, att tillverka kavajen? Vad som också kan 
undersökas är, hur påverkan blir om man använder mönstrat tyg, ex. storrutigt eller randigt 
alternativt sammet, där man inte kan rotera varannan storlek. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Läggbild Ursprungsmodell yttertyg 
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Bilaga 2. Läggbild Alternativ 1, yttertyg 
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Bilaga 3. Läggbild Alternativ 2, yttertyg 
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Bilaga 4. Läggbild Alternativ 3, yttertyg 
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Bilaga 5. Läggbild Ursprungsmodell, foder 
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Bilaga 6. Läggbild Alternativ 1, foder 
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Bilaga 7. Läggbild Alternativ 2, foder 

 



34 
 

Bilaga 8. Läggbild Alternativ 3, foder 
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Bilaga 9. Läggbild fickfoder 
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