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Sammanfattning 

Syftet med studien är att försöka lösa passformsproblem på trikåmodeller till dam som har en 

förlängd axel. Studien skrivs i samarbete med ett stort svenskt klädföretag och undersöker ett 

problem som företaget själva har identifierat. Problemet gäller passformen på några av 

företagets trikåmodeller till dam som alla har en förlängd axel och en lösare passform. 

Passformsproblemen som trikåmodellerna upplevs ha uppstår vid just axeln, ärmhålet och 

överärmsvidden. Inom forskning och litteratur saknas det information kring 

passformsproblem och åtgärder vid konstruktion av trikåplagg med en förlängd axel. I 

dagsläget har inte företaget tid att själva testa och utveckla trikåmodellerna och studien har 

därför fokuserat på att försöka lösa problemet med passformen åt dem. För att uppnå syftet 

har en experimentell metod använts. Denna har utförts via digital mönsterkonstruktion, 

uppsömnad av provplagg och verifierats genom avprovningar på provpersoner och på 

provdocka. Resultatet av studien visar att en medel- till hög ärmkulle behövs till plagg med 

en förlängd axel för att uppnå en god passform på ärmen och kring ärmhålet. 

 

Nyckelord: Förlängd axel, Mönsterkonstruktion, Passform, Ärmhål, Ärmkulle 

 

Abstract 

The purpose of the study is to try to solve fit problems on women’s jersey models with a 

dropped shoulder. The study is written in collaboration with a large Swedish clothing 

company and investigates a problem that the company itself has identified. The problem 

concerns the fit of some of the company's jersey sweaters for ladies, each with a dropped 

shoulder and a looser fit. The fit problems that the jersey models are having occurred at the 

shoulder, the armhole and bicep. In research and literature there is no information about 

fitting problems and how to adjust the construction of jersey garments with a dropped 

shoulder. At present, the company does not have time to test and develop the jersey models, 

and the study has therefore focused on trying to solve the problem of the fit for them. To 

achieve the aim, an experimental method has been used. This has been done through CAD-

based pattern construction, sewing test prototypes and verified by fittings on human fitting 

models and on a dummy. The result of the study shows that a medium to high sleeve crown is 

needed for clothes with an extended shoulder to achieve good fit on the sleeve and around the 

armhole. 
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Förord 

Till att börja med skulle jag vilja tacka min externa handledare och andra medarbetare på 

företaget för vägledningen, samarbetet och allt stöd under arbetets gång. Jag vill även tacka 

de personer som varit med under avprovningarna, min interna handledare på skolan och mina 

studiekamrater för all feedback och stöttning.  
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Terminologi 

CAD - Computer-Aided design, digital mönsterkonstruktion.  

 

Förlängd axel - När axelsömmen sträcker sig längre än den anatomiska yttre axelpunkten. 

 

Gradering – Förstoring och förminskning av mönsterdelar för att skapa större och mindre 

storlekar.  

 

Grundmönster / Grundkonstruktion - Den konstruktion som används som utgångspunkt 

vid framtagning av nya modeller. 

 

Isydd ärm - Grundkonstruktion av ärm. En separat ärm som sys ihop med fram och 

bakstycket.  

 

Modellgrund - En utveckling av grundmönstret och kan innehålla extra rörelsevidd och 

andra anpassningar men är inte en helt färdig modell. 

 

Rörelseviddstillägg – Tillägg (i cm) på konstruktionen för att ge rum för rörelse när plagget 

används.  

 

Toile - Ett arbetsprov som sys upp för att prova av plaggets passform och utseende. 

 

Trådrak - En rak linje på mönsterdelarna som finns för att säkerhetsställa att de placeras ut i 

rätt riktning på tyget. Trådraken följer oftast varpens trådar i ett tyg. 

 

Ärmhålsdjup - Avståndet mellan axelns högsta punkt och ärmhålets lägsta punkt.  

 

Ärmkulle - Den övre delen av ärmen som sys ihop med plaggets ärmhål. 

 

Nedan förklaras olika punkter och benämningar på mönsterdelar som senare tas upp i studien, 

Figur 1. 

 

 
Figur 1 Punkter och benämningar på mönsterdelar 
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1. Inledning 

Studien skrivs i samarbete med ett stort svenskt klädföretag som riktar sig till både dam, herr 

och barn. De säljer sina kläder både i fysiska butiker men även online i flertalet länder. På 

huvudkontoret i Sverige arbetar designers, inköpare och mönsterkonstruktörer tillsammans 

för att ta fram och utveckla nya modeller. Företaget gör själva allt arbete som rör design, 

mönsterkonstruktion och gradering av plaggen men samarbetar med externa leverantörer för 

tillskärning och sömnaden av dessa. 

  

Gällande passformen på kläderna är det mönsterkonstruktörerna som har det yttersta ansvaret 

för att säkerställa denna, även om de arbetar med detta tillsammans med både designers och 

inköpare. Studien undersöker ett problem som företaget själva har identifierat och gäller 

passformsproblem som några av företagets trikåmodeller till dam har, vilka alla har en 

förlängd axel och en lösare passform. Företaget i fråga tar i dagsläget fram många olika 

trikåmodeller med förlängd axel, av varierande längd och med olika mycket 

rörelseviddstillägg. Passformsproblemen som trikåmodellerna upplevs ha uppstår vid just 

axeln, ärmhålet och överärmsvidden. De olika trikåmodellerna är designade och därmed även 

konstruerade på olika sätt, vilket leder till att passformsproblemen yttrar sig på olika sätt på 

de olika modellerna. Då det dessutom är flera olika konstruktörer som arbetat fram samma 

modell, gör det att det kan vara både svårt och tidsödande att spåra alla förändringar som görs 

under produktframtagningen. När sen liknande problem finns på flera olika modeller kan det 

vara svårt att se vilka förändringar som leder till det bättre. Det kan i dessa fall även vara 

svårt att avgöra vilken typ av förändring som bäst lämpar sig att använda sig av för att inte 

göra om samma misstag eller resultera i att den ser ut som en redan existerande modell med 

ett annat eller liknande passformsproblem.  

 

Istället för att fokusera på att förbättra passformen på endast en av företagets trikåmodeller 

har en bredare undersökning gjorts. Detta för att förstå och se samband av ärmkullens höjd 

och utformning i förhållande till längden på den förlängda axeln, ärmhålsdjupet och 

ärmhålets konstruktion. Företaget har påbörjat arbetet med att ta fram en modellgrund som 

kommande trikåmodeller kan baseras på. Studien utgår därför från den påbörjade 

modellgrundens konstruktion och resultaten har sedan jämförts med företagets existerande 

modeller.  

 

Tidigare studier som undersökt passformsproblem på ärmar och ärmhål kom fram till att 

ärmkullen hade en avgörande roll i passformen på ärmen. Grip Lindqvist (2016) kunde 

konstatera att formen på ärmkullen bör återspegla och balanseras mot ärmhålets form. Hon 

menar på att ärmkullen inte får vara för hög eller för bred för ärmhålet. Johansson (2016) 

undersökte passformsproblematik på ärmar i trikå och kunde konstatera att problemet med 

dragningar på ärmen berodde på att plaggen hade en för låg ärmkulle. Hon kunde även 

konstatera att en mindre kurvad och rakare linje på ärmkullen förbättrade passformen på 

plagg för både dam och herr.  

 

Det finns mycket litteratur kring hur olika ärmhål och isatta ärmar kan konstrueras och hur 

passformsproblem kring dessa kan förbättras. Tidigare studier eller litteratur har inte studerat 

eller beskrivit passformsproblem som uppkommer kring ärmar och ärmhål på trikåmodeller 

som har en förlängd axel och lösare passform.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att försöka lösa passformsproblem kring ärmarna på trikåmodeller som 

har en förlängd axel. 

  

Frågeställningar: 

● Hur bör ärmhålet konstrueras för att uppnå god passform på trikåmodeller med en 

förlängd axel? 

 

● Vilken form bör ärmkullen ha för att uppnå god passform på trikåmodeller med en 

förlängd axel? 

 

● Hur mycket bör ärmkullen sänkas/höjas gentemot grundkonstruktionen i förhållande 

till längden på axeln för att uppnå god passform? 

2.1 Avgränsningar 

Studien undersöker endast passformen på trikåmodeller till dam och kommer ej att undersöka 

passformsproblem på vävda plagg eller plagg till herr eller barn, trots att företaget även 

arbetar mot dessa. Övriga passformsrelaterade problem som eventuellt finns/uppstår på 

trikåmodellerna som ej rör axeln, ärmhålet eller ärmen kommer inte att tas upp eller 

diskuteras i studien.  
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3. Teori och Litteraturöversikt 

Konstruktionen av en ny modell brukar vanligtvis baseras på ett grundmönster (Eberle & 

Ring 2014; Glock och Kunz 2005; Lee & Steen 2010; Liechty, Rasband & Pottberg-

Steineckert 2013). Dessa består av ett platt utritat område som representerar de olika 

formerna för respektive kroppsdel, till exempel för ärm eller byxa och är tänkta som en bas 

för vidare mönsterkonstruktion (Eberle, & Ring, 2014; Glock & Kunz 2005; Koh, Lee & Lee, 

1995). Enligt Ashdown och Dunne (2016) brukar grundmönster som används i industrin vara 

väl etablerade och klara, men är inte alltid anpassade efter det specifika företagets målgrupp. 

Fayoomy & Tahan (2014) och Keiser & Garner (2003) menar på att då all 

mönsterkonstruktion baseras på grundmönstret innebär det att det är oerhört viktigt att 

grundmönstret har god passform redan från början. Resultatet blir annars att processen tar 

längre tid eller att passformen inte blir bra. Många företag utvecklar därför sina egna 

grundmönster baserat på vilken målgrupp de har (Liechty, Rasband och Pottberg-Steineckert, 

2013). Detta för att säkerställa att de nya framtagna modellerna utgår från en bra grund och 

kommer att passa företagets egna kunder (Glock & Kunz 2005). 

 

En modellgrund är en utveckling av grundmönstret och kan innehålla extra rörelsevidd och 

andra anpassningar men är inte en helt färdig modell (Aldrich 2008; Glock & Kunz 2005). 

Olika modellgrunder kan härstamma  från samma grundmönster men vara anpassade för olika 

typer av passform. En modellgrund kan ha en puffärm medan en annan  kan ha en klassisk 

skjortärm. Att företag tar fram och utgår ifrån anpassade modellgrunder när de tar fram nya 

modeller istället för att börja konstruera från grundmönster gör att hela processen går mycket 

fortare (Glock & Kunz 2005). 

 

Vid konstruktionen av en isydd ärm finns det flera författare som menar på att det är 

ärmhålsmåttet som är det viktigaste och att ärmkullen bör anpassas först efter att formen på 

ärmhålet är fastställt (Aldrich, 2008; Fischer, 2009; Öberg & Ersman, 1999).  En enkel 

generell formel för uträkning av ärmkullens längd är; “Ärmkullens längd = Ärmhål (fram) + 

Ärmhål (bak) + Hållning (på ärmen)” (Armstrong 2014; Kim & Kim (2014); Koh, Lee & Lee 

1995; Öberg & Ersman, 1999). Formeln beskriver dock inte hela ärmkonstruktionen eller 

passformen på ärmen. Shoben & Ward (2000) menar på att höjden på ärmkullen bör spegla  

intrycket och funktionen som ärmen ska fylla. En ärm med en hög ärmkulle kommer att 

hänga rakt mot kroppen och innebär mindre rörelsefrihet än en ärm med en låg ärmkulle. Den 

lägre ärmkullen ger en större rörelsefrihet men kommer luta mer eller mindre ut från kroppen 

(Shoben & Ward 2000). Det ska även tilläggas att ärmkullens höjd även är beroende av 

ärmhålsdjupet. Enligt Kim & Kim (2014) och Aldrich (2008) bör ärmkullen höjas när 

ärmhålsdjupet ökas. Vidare anser både Aldrich (2008) och Öberg & Ersman (1999) att 

ärmkullens höjd bör sänkas samma mängd som axeln är förlängd i förhållande till 

grundkonstruktionen för att plagget ska uppnå god passform.  

 

Det finns många källor på vad god passform är och hur den bör utvärderas. Många av dessa, 

bland annat Hackler (1984), Lee & Steen (2010), Liechty, Rasband & Pottberg-Steineckert 

(2013), Rasband (1994) och Stanley (1991) anser att när personen som bär plagget står still 

bör plagget i fråga formas bra runt kroppen och inte ha några veck eller dragningar. Har 

plagget veck eller dragningar när det bärs är inte passformen tillräckligt bra och 

uppmärksamheten kommer att dras till vecken/dragningarna. Enligt konsumenterna är den 

viktigaste delen hos ett plagg, och har varit under en lång tid, dess passform (Fan, Yu och 

Hunter 2004; Pisut & Connell, 2006; Shin 2013). För ett klädföretag är det då oerhört viktigt 

att denna blir bra om kunderna ska bli nöjda.  
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Ashdown och O'Connell (2006) menar på att när det kommer till passformsproblem kan 

dessa komma från brister vid själva tillverkningen av plaggen. Detta kan till exempel vara 

redan vid mönsterkonstruktionen, graderingen, sömnaden, eller helt enkelt bero på att 

mönsterdelarna har fått en felaktig trådrak. Passformsproblemet som några av företagets 

trikåmodeller har är att det bildas diagonala veck på ärmen från axeln. Enligt Aldrich (2008), 

Anttila & Jokinen (2005), Kim & Kim (2014), Lee & Steen, 2010, Liechty, Rasband & 

Pottberg-Steineckert (2013), Johansson (2016), Stanley (1991) och Öberg & Ersman (1999) 

tyder detta på att ärmkullen är för kort.   
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4. Metod 

Avsnittet tar upp och redogör för studiens arbete med mönster, avprovningar och det etiska 

ställningstagande som gjorts i samband med detta. För att uppnå syftet har följande tre 

metodsteg använts; förstudie, produktutveckling och sammanställning av resultatet. 

Förstudien undersöker och analyserar företagets existerande modeller och den påbörjade 

modellgrunden. I det andra steget, produktutveckling, konstrueras nya modeller och dessa 

tillsammans med modellgrunden justeras tills passformen är godkänd av företaget. I det sista 

steget analyseras och sammanställs studiens resultat för att till sist jämföras med företagets 

modeller. 

4.1 Förstudie 

Det första som gjordes var att analysera konstruktionen och passformen på de modeller som 

företaget själva ansåg sig ha problem med. Även företagets egna påbörjade konstruktion av 

en modellgrund med förlängd axel analyserades. Då denna inte fanns uppsydd sedan innan 

syddes den upp i grundstorleken 38 och provades av på tre provpersoner och på en provdocka 

för att få en bild över förutsättningarna. En jämförelse av alla fyra konstruktionerna utfördes 

för att få en tydligare överblick över vad som skiljer de olika trikåmodellerna åt och vad de 

har gemensamt passforms- och konstruktionsmässigt.  

4.2 Produktutveckling 

Det andra steget i studien var att utveckla företagets modellgrund som har en 8cm förlängd 

axel. För att förstå och kunna dra slutsatser kring ärmkullens höjd i förhållande till den 

förlängda axeln togs beslutet att konstruera två ytterligare modeller med 4cm förlängning och 

12cm förlängning av axeln. 

 

Den första konstruktionsförändringen som testades var ett konstruktionssätt från Aldrich 

(2008) och Öberg & Ersman (1999) där ärmkullen sänks lika många centimeter som axeln 

förlängs. I det här fallet 8cm. En toile syddes sedan upp och provades av på tre provpersoner 

och en provdocka och resultaten analyserades tillsammans med kurskamrater, 

avprovningspersoner och handledare på företaget. Efter avprovningsanalysen gjordes nya 

konstruktionsförändringar på mönstret för att åtgärda passformsproblemen som fanns innan 

en ny toile syddes upp. Denna process upprepades tills passformen på modellgrunden med 

8cm förlängd axel ansågs godkänd av företaget.  

 

Utifrån de slutsatser som togs i arbetet med modellgrunden med 8cm förlängd axel 

påbörjades arbetet med de två övriga modellerna med 12cm, samt 4cm förlängd axel. Även 

här syddes toiler upp för att provas av på tre provpersoner och en provdocka. Resultaten av 

avprovningarna analyserades tillsammans med kurskamrater, avprovningspersoner och 

handledare på företaget. Utefter resultaten gjordes ytterligare konstruktionsförändringar på 

mönstren för att åtgärda passformsproblemen innan nya sömnadsprov syddes upp. Denna 

process upprepades tills passformen på de båda modellerna ansågs godkänd av företaget. 

4.3 Sammanställning av resultatet 

Det tredje steget var att sammanställa studiens resultat. I detta ingick förstudien, de olika 

passformsresultaten från avprovningarna, hur olika konstruktioner påverkar passformen, samt 
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en lösning för hur ärmkullens höjd bör anpassas efter den förlängda axelns längd. Även 

förslag på hur företagets trikåmodeller kan justeras enligt studiens resultat för att uppnå en 

bättre passform presenteras.  

4.4 Avprovning 

Tabell 1 Benämning på de uppsydda toilerna 

Benämning Axellängd 

Toile 1G +8 cm 

Toile 2G +8 cm 

Toile 3G +8 cm 

Toile 4G +8 cm 

Toile 1L +12cm 

Toile 2L +12cm 

Toile 1K +4cm 

Toile 2K +4cm 

 

För att kunna jämföra och analysera resultatet av konstruktionerna syddes fysiska prover upp 

i storlek 38 och provades av på tre levande provpersoner och på en provdocka. För att hålla 

isär toilerna fick de tilldelade namn som används genom hela processen, Tabell 1. Toilerna 

syddes upp i en trikåvara bestående av en bomulls- och polyesterblandning som företaget 

själva använder sig av vid produktionen av sina produkter. Tyget består av 60% bomull och 

40% polyester och väger 250 gr/m
2
. Tygvalet baserades på försöket att efterlikna företagets 

egna förutsättningar.  

 

 
Tabell 2 För- och nackdelar med användningen av provmodell och provdocka 

Avprovnings metod Fördelar Nackdelar 

 

Provperson 

 

Riktig kropp 

 

Subjektiv och kvalitativ 

  

Riktiga rörelser 

 

Psykologisk inverkan 

 

Provdocka 

 

Statisk och bekväm att använda 

 

Subjektiv och kvalitativ 

  

Hög upprepning 

 

Personlig bedömning av känslan 

 

Fan, Yu och Hunter (2004) beskriver för- och nackdelar med att använda sig av en levande 

provmodell, jämfört med en provdocka, Tabell 2. Båda alternativen innebär olika fördelar 

och nackdelar och en kombination av dessa bör användas för att få en så klar uppfattning om 

plaggets passform som möjligt. Detta arbetssätt används även av företaget
1
 och har därför 

också använts i denna studie. 

 

Avprovningarna skedde i grupp tillsammans med utföraren, provpersonerna och minst en 

kurskamrat och resultaten/analysen av avprovningarna har stämts av gentemot företagets 

                                                
1
 Mönsterkonstruktör på företaget 
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konstruktörer. Detta för att verifiera resultatet av konstruktionen och passformen på plaggen, 

samt för att ta beslut om eventuella vidare åtgärder. Vid avprovningarna analyserades 

toilernas passform från flera vinklar; framifrån, bakifrån och från sidan och provpersonernas 

åsikt om hur plagget kändes noterades. Vid avprovningarna antecknades även vilka 

förändringar som behövde justeras i mönstret och foton togs på provpersonerna i de olika 

positionerna. 

4.5 Provpersonernas mått 

 
Tabell 3 Provpersonernas mått 

Provpersonernas 

mått 

Storlek 38         

Provmodell: Svensk 

Standard 

A B C Docka 

Bystvidd 88 89 88 89 88 

Midjevidd 73 74,5 78 74 72 

Ryggbredd 35,9 37,5 36 31,5 35 

Axelbredd 13,6 13 13 12,5 12,5 

Överärmsvidd 28 27,5 29 31,5 28 

Armlängd 59,3 57 56 55 59 

Längd 168 167 164 160 - 

Kroppstyp - Ideal Ideal Triangulär Ideal 

Hållning - Rak Rak Svankryggig Kutryggig 

 

Måtten i kolumnen Svensk Standard, Tabell 3, kommer från Storlekssystem för damkläder - 

Måttlistor och markandsandelstabeller (STU / Styrelsen för teknisk utveckling 1977). 

Provpersonernas kroppsmått låg inom intervallet för respektive storlek, med undantag för 

vissa avvikelser för vissa mått. Provpersonerna hade till exempel alla kortare armlängd och 

total längd än standardmåtten. Dockan som användes vid avprovningarna var även oliksidig 

vilket påverkade passformen vid avprovning på dockan. 

4.6 Etiskt ställningstagande 

Provpersonernas identiteter skyddas i studien med hänsyn till deras personliga integritet. De 

nämns därför inte med namn utan med bokstäver och alla foton på provpersonerna beskärs 

för att dölja deras ansikten. Alla provpersoner har gett sitt medgivande till att delta i studien 

och att foton från avprovningarna får publiceras i rapporten. Även företaget och dess namn är 

neutraliserat då detta inte är väsentligt för studien. 
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5. Resultat 

Avsnittet redovisar studiens utgångsläge och förutsättningar, samt resultaten från 

konstruktionen av de två extra modellerna. Först beskrivs resultatet av förstudien där 

företagets modeller analyserats. Sedan redogörs de  beslut och justeringar som har gjorts för 

att uppnå företagets passformskrav på modellerna. Slutligen jämförs studiens resultat med 

företagets trikåmodeller och förslag på ändringar presenteras.  

5.1 Förstudie 

För att få en klar bild av de förutsättningar som fanns granskades företagets trikåmodeller, 

hädanefter kallade prototyper, samt den påbörjade modellgrunden. 

 

Prototyp 1 har tydliga dragningar på ärmen från ärmkullen och nedåt, Figur 2. Prototypen har 

ett relativt rakt konstruerat ärmhål, en framflyttad axelsöm och ett ärmhålsdjup på 27cm. 

Axeln är förlängd 10cm från grundkonstruktionen och ärmkullen är endast 2cm hög, vilket 

innebär att den är sänkt 11cm från grundkonstruktionen, Figur 3. 

 

       
Figur 2 Prototyp 1 på provdocka 
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Figur 3 Mönsterjämförelse av grundkonstruktionen och prototyp 1 

Prototyp 2 har en oproportionerligt smal ärmvidd jämfört med livet, Figur 4. Denna prototyp 

har en hög ärmkulle och ett kurvat ärmhål. Axelsömmen är framflyttad och är förlängd 7,5cm 

från grundkonstruktionen. Ärmhålsdjupet är 28,5cm och ärmkullen är sänkt 0,2cm från 

grundkonstruktionen, vilket gör att ärmkullen är 12,7cm hög, Figur 5.  

 

    
Figur 4 Prototyp 2 på provdocka 
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Figur 5 Mönsterjämförelse av grundkonstruktionen och prototyp 2 

 

Prototyp 3 har en kort ärm där yttre delen av axeln och övre delen av ärmen står ut från 

kroppen, Figur 6. Även här finns dragningar på ärmen från toppen av ärmkullen och nedåt. 

Prototypen har en framflyttad axelsöm och ett rundat ärmhål. Ärmhålsdjupet är 27cm och 

axeln är förlängd 8,5cm. Ärmkullen är 10,4cm hög, vilket är 3,9cm lägre än 

grundkonstruktionen, Figur 7.  

 

   
Figur 6 Prototyp 3 på provdocka 
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Figur 7 Mönsterjämförelse av grundkonstruktionen och prototyp 3 

 

Företagets påbörjade modellgrund har även den en framflyttad axelsöm och en lösare 

passform både på livet och ärmen. Axeln är här förlängd 8cm från företagets 

grundkonstruktion och ärmkullen är 10,8cm hög, vilket är 3,5cm lägre än företagets 

grundkonstruktion, Figur 8. Ärmhålsdjupet är här 28,7cm. För att kunna analysera 

passformen av modellgrunden syddes toile 1G upp. Vid avprovning av toile 1G kunde det 

konstateras att passformsproblemen är koncentrerade till ärmen och fanns där i form av 

dragningar från axeln och nedåt, Figur 9. Detta problem återfanns på alla tre provpersoner, 

samt även på provdockan, Bilaga 1. 

 

Figur 8 Mönsterjämförelse av grundkonstruktionen och toile 1G 
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Figur 9 Toile 1G på provperson A 

5.2 Produktutveckling 

5.2.1 Modellgrund med 8cm förlängd axel 

Enligt Aldrich (2008) och Öberg & Ersman (1999) bör ärmkullens höjd sänkas samma 

mängd som axeln är förlängd i förhållande till grundkonstruktionen för att få en bra passform. 

I detta fall borde ärmkullen på modellgrunden sänkas totalt 8cm, till skillnad från de 3,5cm 

som den från början är sänkt från grundkonstruktionen. För att testa teorin sänktes således 

ärmkullen ytterligare 4,5cm på modellgrunden, Figur 10. För att verifiera passformen av den 

sänkta ärmkullen syddes en toile upp, toile 2G. Vid avprovning av toile 2G visade det sig att 

dragningarna blev markant tydligare här än på modellgrunden, Figur 11. Detta problem 

visade sig på alla tre provpersoner och på provdockan, Bilaga 2.  

 

Figur 10 Mönsterjämförelse av grundkonstruktionen, toile 1G och toile 2G 
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Figur 11 Toile 2G på provperson A 

 

Enligt Aldrich (2008), Anttila & Jokinen (2005), Kim & Kim (2014), Lee & Steen (2010), 

Liechty, Rasband & Pottberg-Steineckert (2013), Johansson (2016), Stanley (1991) och 

Öberg & Ersman (1999) beror diagonala veck på ärmen från axeln och nedåt på att ärmkullen 

är för kort. Då veck och dragningar ej är önskvärt kan det konstateras att en sänkning av 

ärmkullen, motsvarande antalet centimeter axeln förlängs, i det här fallet bidrar till en 

försämring av passformen. Därför utfördes istället en höjning av modellgrundens ärmkulle 

med 1,5cm från toile 1G, vilket gjorde ärmkullens totala höjd 10,9cm. 

Konstruktionsändringen illustreras i Figur 12. För att verifiera resultatet av ärmkullens 

höjning syddes en toile upp, toile 3G, Figur 13. Resultatet visar att passformsproblemet med 

dragningar på ärmen från axeln och nedåt försvann på alla tre provpersoner, samt på 

provdockan, Bilaga 3. Däremot finns det överflödigt med tyg på ärmen precis vid ärmhålet, 

både på fram och på bakstycket.  

 

 

 

Figur 12 Mönsterjämförelse av toile 1G och toile 3G 
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Figur 13 Toile 3G på provperson B 

 

För att bli av med det överflödiga tyget på ärmen ändrades formen på ärmkullen. Höjden på 

ärmkullen är densamma som på föregående prov, dvs 10,9cm, men kullen har fått en rakare 

form både fram och bak, Figur 14. En ny toile syddes upp, toile 4G, vilken provades av på 

alla tre provpersonerna och på provdockan, Bilaga 4. Resultatet visar att 

mönsterförändringarna gett goda resultat och passformen på toile 4G godkändes, Figur 15. 

 

  

Figur 14 Mönsterjämförelse av modellgrunden, toile 3G och toile 4G 
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Figur 15 Toile 4G på provperson C  

5.2.2 Modell med 12cm förlängd axel 

Då företaget även gör modeller som har axlar som är ännu mer förlängda har även en modell 

med 12cm förlängd axel sytts upp och provats av på provpersonerna och på provdockan, 

bilaga 5. Ärmkullen har sänkts 3,5cm från företagets grundkonstruktion, vilket är 1,5cm lägre 

än toile 4G och totalt 9,4cm hög. Ärmhålsdjupet sänktes 1cm för att kunna behålla vidden i 

ärmen, Figur 17 . Resultatet av toile 1L, visar att passformen ej är tillräckligt bra då plagget 

står ut något från armen precis vid slutet på axelsömmen, Figur 16. Detta problem visade sig 

på alla provpersonerna och på provdockan. 

 

    

Figur 16 Toile 1L på provperson A 

Då passformen ej var tillfredsställande på toile 1L gjordes nya förändringar på mönstret. 

Ärmhålet fram formades om och blev rakare och yttre axelspetsen sänktes 0,7cm för att få en 

rakare silhuett över armpartiet. Då ärmen inte visade tendenser till diagonala dragningar från 

ärmkullen och nedåt behölls ärmkullens höjd på 9,4cm. Detta gjorde att överärmsvidden 

behövde minskas något och den bakre delen av ärmkullen formades om för att passa det nya 

ärmhålet. Illustrationen nedan visar konstruktionerna för toile 1L och toile 2L i jämförelse 

med företagets grundkonstruktion, Figur 17. För att verifiera passformen syddes ett nytt prov 

upp, toile 2L, som provades av på de tre provpersonerna och på provdockan, Figur 18, Bilaga 



 

29 

 

6. Resultatet visar att ärmen inte har några dragningar och att axelsömmen och övre delen av 

ärmen inte står ut från armen som på förra provet och passformen godkändes.   

  
Figur 17 Mönsterjämförelse av grundkonstruktionen, toile 1L och toile 2L 

 

    

Figur 18 Toile 2L på provperson C 

5.2.3 Modell med 4cm förlängd axel 

För att se hur ärmkullen behöver anpassas för en kortare axellängd konstruerades även en 

modell med 4cm förlängd axel men med samma ärmhålsdjup som modellgrunden med 8cm 

förlängd axel hade. Här fick ärmhålets form anpassas till den nya axellängden och ärmkullen 

konstruerades 12,4cm hög, vilket är 1,5cm högre än toile 4G. Detta utifrån resultaten från 

studiens tidigare avprovningar. Illustrationen nedan visar de justeringar som gjorts från 

företagets grundkonstruktion till modellen med 4cm förlängd axel, Figur 19. För att verifiera 

passformen på den nya modellen med kortare axellängd syddes en toile upp, toile 1K, som 

provades av på de tre provpersonerna och på provdockan, Figur 20, Bilaga 7. Resultatet visar 

att ärmen får varierande mycket diagonala dragningar på ärmen på alla tre provpersonerna, 

samt på provdockan, vilket tyder på att ärmkullen är för kort. Efter diskussion med 

konstruktör på företaget togs även beslutet att gröpa ur framstyckets ärmhål för få fram en 

snyggare form.  
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Figur 19 Mönsterjämförelse av grundkonstruktionen och toile 1K 

  

 

    

Figur 20 Toile 1K på provperson C 

Då passformsresultatet från toile 1K ej mötte de passformskrav som ställdes justerades 

konstruktionen. Ärmhålet togs in några millimeter på framstycket, ärmkullen höjdes 

ytterligare 1cm, vilket gjorde den 13,4cm hög, och formades även om, både bak och fram, 

Figur 20. Efter att mönstret justerats syddes en ny toile upp, toile 2K, Figur 21, och provades 

av på provpersonerna och på provdockan, Bilaga 8. Resultatet visar att de diagonala 

dragningarna som tidigare fanns på ärmen från ärmkullen och nedåt har försvunnit. Även 

formen runt ärmhålet passar bättre. Passformen på toile 2K godkändes av företaget. 
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Figur 21 Mönsterjämförelse av grundkonstruktionen, toile 1K och toile 2K 

    

Figur 22 Toile 2K på provperson B 

5.3 Analys och jämförelse av resultatet med företagets prototyper 

Jämförs passformsproblemet som uppstod på toile 2G med problemet som återfinns på 

företagets prototyp1 kan man dra slutsatsen att ju lägre ärmkulle desto mer och tydligare 

dragningar, både med ett rakt ärmhål, som på prototyp 1 och ett mer kurvat ärmhål, som på 

toile 2G. Illustrationen nedan visar en jämförelse av modellgrunden, toile 2G, toile 4G och 

prototyp 1 som tydligt visar ärmkullarnas höjd i förhållande till varandra, Figur 23. Detta 

samband blir ännu tydligare illustrerat i Figur 24, där även ärmkullarnas höjd i centimeter står 

listade ovanför varje uppsytt plagg. Det ska dock noteras att prototyp 1 har en något längre 

axelsöm än de övriga toilerna.  
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Figur 23 Mönsterjämförelse av modellgrunden, toile 2G, toile 4G och prototyp 1 

   
Figur 24 Jämförelse av ärmkullarnas höjd på protoyp 1, toile 2G, toile 1G och toile 4G 

 

För att modellgrunden med 8cm förlängd axel skulle uppnå en god passform behövde både 

ärmkullens höjd och form ändras. Resultaten av toilerna 3G och 4G visade att en 10,9cm hög 

ärmkulle krävdes för att de diagonala dragningarna på ärmen skulle försvinna. En rakare form 

på ärmkullen både bak och fram resulterade i en bättre passform då detta ledde till mindre tyg 

kring ärmhålet, vilket tidigare var ett problem. Jämförs då resultatet av toile 4G  med 

företagets prototyp 2, vilken endast har en 0,5cm kortare axellängd, kan det konstateras att 

ärmhålskurvan på bakstyckena är relativt lika och att ärmhålsdjupet endast skiljer sig 0,3cm 

mellan dessa två, Figur 25. Prototyp 2 har en 1cm större bystvidd och en annan utformning av 

halshålet. Framstyckets ärmhål är mer urgröpt på toile 4G vilken ger den en något bättre 

passform runt armen och ärmhålet. Den största skillnaden återfinns dock på ärmen. För att 

åtgärda passformsproblemet på prototyp 2 behöver överärmsvidden ökas och ärmkullen 

sänkas så att dessa liknar toile 4G då de två konstruktionerna i princip har samma 

ärmhålsdjup och axellängd.   
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Figur 25 Mönsterjämförelse av prototyp 2 och toile 4G 

Vad gäller modellen med en 12 cm förlängd axel kan slutsatsen tas att den behöver ha en 

lägre ärmkulle, än vad en modell med en kortare axellängd kräver, då den förlängda axeln 

bidrar med tyg över axelkulan och övre delen av armen. Ärmkullen får dock inte vara för kort 

som på exempelvis prototyp 1. Här är ärmkullen alldeles för kort i förhållande till 

ärmhålsdjupet och passformsproblemet med de diagonala dragningarna uppstår. Jämförs toile 

2L med företagets prototyp 1 ser man tydliga skillnader både i axelns lutning och ärmens 

konstruktion. Illustrationen nedan visar skillnaden mellan prototyp 1 och toile 2L, Figur 26. 

För att åtgärda passformsproblemet på prototyp 1 med diagonala dragningar på ärmen, 

behöver ärmkullen således höjas flera centimeter för att kunna matchas med toile 2Ls 

ärmkulle som ej har detta passformsproblem. Då axeln endast är förlängd 10cm på prototyp 1 

och inte 12cm som på toile 2L kan ärmkullen troligtvis vara något lägre än denna. Toile 2L 

har dessutom ett 1,7cm lägre ärmhålsdjup än vad prototyp 1 har, vilket också bidrar till att 

toile 2L bör ha en högre ärmkulle. För att dessutom undvika att yttre delen av axeln och 

ärmen står ut från armen skulle detta kunna åtgärdas genom att den yttre axelspetsen sänks 

som på toile 2L. 

 

 
Figur 26 Mönsterjämförelse av prototyp 1 och toile 2L 
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Prototyp 3 hade problem med att yttre delen av axeln och ärmkullen stod ut från kroppen, 

plus de mindre diagonala dragningar som förekom på ärmen. Jämförs de resultat som studien 

kommit fram till på toile 4G och 2L med prototyp 3, kan det konstateras att prototyp 3 

behöver en högre ärmkulle än vad grundkonstruktionen är för att bli av med de diagonala 

dragningarna på ärmen, Figur 27. Då prototyp 3 endast har en 0,5cm längre axel än 

modellgrunden med 8cm förlängd axel och ett 1,7cm högre ärmhålsdjup, behöver prototyp 3s 

ärmkulle endast vara något lägre är toile 4G. Dock behöver ärmkullen troligtvis även här ha 

en rakare form både fram och bak för att få en bra passform runt ärmhålet. För att dessutom 

undvika att yttre delen av axeln och ärmen står ut från armen skulle detta kunna åtgärdas 

genom att den yttre axelspetsen sänks som på toile 2L. 

 

 
Figur 27 Mönsterjämförelse av prototyp 3, toile 2L och toile 4G 
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6. Metoddiskussion 

Till studien valdes en experimentell metod då denna ansågs passande för att uppnå syftet. 

Metoden anses vara lyckad men det finns några punkter som påverkat resultatet och som är 

värda att diskutera. 
 

Både grundkonstruktionen och modellgrunden har tidigare tagits fram av företaget. 

Grundkonstruktionen är välbeprövad och godkänd i sin passform enligt företagets krav. 

Modellgrunden var däremot bara påbörjad och passformen hade inte verifierats eller 

färdigställts av företaget innan studien startade. Detta medförde att utförarens kontroll över 

hur konstruktionen utfördes i tidigare stadier var begränsad och innebar mer arbete, för att 

först justera modellgrundens passform så att denna godkändes av företaget, innan 

konstruktionen av de två andra modellerna kunde inledas. 

 

Avprovningarna utfördes på tre provpersoner som har kroppsmått inom intervallet för 

storleken 38. Detta innebar dock inte att hänsyn togs till olika kroppsformer eller 

kroppshållningar. För att stärka studien ytterligare hade antalet provpersoner kunnat utökas 

och passformen hade kunnat analyserats på personer med olika typer av kroppsform och 

hållning. Antalet begränsades dock av tillgången på frivilliga personer som hade den korrekta 

storleken. Avprovningarna har inte utgått ifrån ett fast avprovningsprotokoll vilket kan ha 

påverkat studien och dess resultat. Det är heller inte säkert att användandet av ett 

avprovningsprotokoll hade gett andra resultat än de som presenterats. Dock hade en 

återupprepning av studien eventuellt varit enklare om ett avprovningsprotokoll hade funnits. 

Vid varje avprovning deltog totalt tre till fem personer i bedömningen av passformen. Då 

definitionen av god passform kan skilja sig från person till person och trender, estetik och 

kultur kan påverka uppfattningen av passformen är detta något som kan ifrågasätta studiens 

resultat. För att styrka resultatet ytterligare hade det därför varit önskvärt att fler personer 

hade närvarat vid avprovningarna.  

 

Tyget som användes till toilerna har också påverkat studiens resultat. Skulle ett annat material 

med andra egenskaper, såsom tyngre eller lägre vikt, mer eller mindre elasticitet och så 

vidare, använts istället hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Det är alltså inte säkert att 

de resultat som presenteras i studien går att applicera på alla typer av material utan att få olika 

passformsresultat. Troligtvis hade andra anpassningar behövt göras på ärmen och/eller på 

fram- och bakstyckena för att passformen skulle bli bra även i andra material. 

7. Resultatdiskussion  

Det som är väldigt intressant med resultatet av studien är att de olika passformsproblemen 

som företagets prototyper och de framtagna modellerna har haft alla bottnar i samma 

problem, en obalans mellan överärmsvidden, ärmhålsdjupet, den förlängda axeln och 

ärmkullens höjd och form. De tre prototyperna är några exempel på konstruktioner som har 

mycket gemensamt när det kommer till fram- och bakstyckena men som tack vare sina olika 

ärmar får olika intryck, siluetter och passformsproblem.  

 

Det viktigaste resultatet som studien har visat är att konstruktionen av trikåmodeller med en 

förlängd axel är en komplicerad process där många faktorer behöver beaktas. Balansen 

mellan överärmsvidden, ärmhålsdjupet och den förlängda axelns påverkan på  
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ärmkullens höjd är några av dem och dessa är även centrala för modellgrunden och de två 

ytterligare modellerna som studien undersöker. Det är förmodligen här det saknas kunskap 

om hur dessa ska justeras och förhållas till varandra, speciellt på modeller som har en så pass 

stor rörelsevidd som företagets prototyper. Detta resulterar ofta i de passformsproblem på och 

kring ärmarna som presenterades i förstudien.  

 

När axeln är förlängd 8cm behöver ärmkullen endast sänkas 2cm från grundkonstruktionen 

för att undvika de passformsproblem som företagets tidigare modeller har haft. Detta är i 

motsats till de konstruktionsanpassningar som Aldrich (2008) och Öberg & Ersman (1991) 

föreslår. För att undvika passformsproblem med diagonala dragningar på ärmen menar 

Aldrich (2008), Anttila & Jokinen (2005), Kim & Kim (2014), Lee & Steen, 2010, Liechty, 

Rasband & Pottberg-Steineckert (2013), Johansson (2016), Stanley (1991) och Öberg & 

Ersman (1999) på att ärmkullen bör höjas för att undvika just detta problem. Även denna 

studie kommer fram till samma resultat. Här behöver dock, som tidigare nämnt, även 

ärmhålsdjupets påverkan på ärmkullens höjd räknas in. I detta fall är ärmhålsdjupet på 

prototyperna, modellgrunden och de två ytterligare modellerna med förlängd axel alla lägre 

än företagets grundkonstruktion, Figur 1-8. Detta innebär att ärmkullen behöver vara högre 

än grundkonstruktionen när axellängden är normallång för att mängden tyg ska räcka till utan 

dragningar. Då axeln i det här fallet istället är förlängd kan ärmkullens höjd sänkas i 

förhållande till axelns längd, trots det låga ärmhålsdjupet. Detta gäller axelsömmar som är 

mer än 4cm förlängda, med samma ärmhålsdjup som modellerna har i studien. 

 

Det som sedan försvårar för mönsterkonstruktionen ytterligare är rådande trender kring 

rörelsevidd och passform samt vilka material som används. Skulle, som tidigare nämnt, till 

exempel ett mycket tunnare och/eller mer elastiskt material användas bör ytterligare 

anpassningar troligtvis göras då dessa faktorer också påverkar passformen.  

 

Modellgrunden som tagits fram under studiens gång kommer företaget att arbeta vidare med. 

De resultat och slutsatser som presenterats i studien kommer förhoppningsvis kunna 

användas som hjälpmedel både av företagets mönsterkonstruktörer och av branschen för att 

förbättra passformen vid arbetet med trikåmodeller som har en förläng axel. 
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8. Slutsats 

Följande avsnitt avser att besvara frågeställningarna och redogöra för hur väl syftet uppnåtts. 

 

 Hur bör ärmhålet konstrueras för att uppnå god passform på trikåmodeller med en 

förlängd axel? 

Resultaten visar att ärmhålets form bör anpassas efter längden på axeln. Är det en axel som är 

förlängd 8cm eller mindre bör ärmhålet vara rundat för att uppnå en bra passform. Är axeln 

istället förlängd mer än så bör ärmhålet vara rakare för att passformen ska bli bättre. På 

modeller med en längre axel bör även den yttre axelspetsen sänkas för att den yttre delen av 

axelsömmen och övre delen av ärmen inte ska stå ut från kroppen. Detta är särskilt viktigt på 

modeller med en axel som är förlängd 8cm eller mer.  

 

 Vilken form bör ärmkullen ha för att uppnå god passform på trikåmodeller med en 

förlängd axel? 

 

Studien visar att ärmkullen bör ha en rakare form både fram och bak. Detta för att ärmen ska 

sitta bra i ärmhålet och att det inte ska finnas överflödigt med tyg kring detta område. Även 

överärmsvidden är otroligt viktig för plaggets proportioner. I detta fall där alla modellerna 

hade en lösare passform behöver även överärmsvidden vara större för att inte ärmen ska 

upplevas som oproportionerligt smal.  

 

● Hur mycket bör ärmkullen sänkas/höjas gentemot grundkonstruktionen i förhållande 

till längden på axeln för att uppnå god passform? 

 

Studien visar att modeller som har en 8cm förlängd axel och ett ärmhålsdjup på 28,7cm bör 

ärmkullen endast sänkas 2cm från grundkonstruktionen. Detta för att undvika diagonala 

dragningar på ärmkullen och nedåt som annars uppstår av en för låg ärmkulle. På modeller 

med en 12cm förlängd axel och ett ärmhålsdjup på 30,2cm behöver ärmkullen endast sänkas 

3,5cm. På modeller med en 4cm förlängd axel och ett ärmhålsdjup på 28,7cm behöver istället 

ärmkullen höjas 0,5cm.  Detta på grund av att ärmkullens höjd måste kompensera för det låga 

ärmhålet.  
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9. Slutord 

Studien har genom hela förloppet varit mycket intressant och lärorik. Syftet med studien var 

att försöka lösa passformsproblem kring ärmarna på trikåmodeller som har en förlängd axel, 

vilket anses vara uppnått. Området som har undersökts kring passformsproblemen och 

åtgärder för trikåärmar vid en förlängd axel är bristande i forskning och litteratur. Resultatet 

minimerar förhoppningsvis upprepning av företagets passformsproblem och kommer därför 

vara till nytta vid vidare studier, samt kunna utnyttjas av både akademien och branschen. 

Metoden och resultatet som dokumenterats anses vara ett bidrag till forskningen som kan 

hjälpa andra som har behov av denna typ av ärm- och ärmhålskonstruktioner.  

 

Under studiens gång upptäcktes fler problemställningar som inte var möjliga att utföra inom 

ramen för studien. För fortsatt forskning inom området hade det därför varit intressant att 

undersöka om dessa konstruktionsanpassningar fungerar i andra kvaliteter och material. Även 

att undersöka vad som blir skillnaden om ärmhålen skulle konstrueras ännu mer formade eller 

ännu rakare. Det hade också varit intressant att undersöka huruvida en smalare passform på 

fram- och bakstycket hade påverkat ärmen och passformen där.  
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Bilaga 1 – Avprovningsfoton, modellgrund med 8cm 

förlängd axel, toile 1G 

Provperson A    

Provperson B    

Provperson C    

Provdocka     
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Bilaga 2 – Avprovningsfoton, modellgrund med 8cm 

förlängd axel, toile 2G 

Provperson A    

Provperson B    

Provperson C      

Provdocka     
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Bilaga 3 – Avprovningsfoton, modellgrund med 8cm 

förlängd axel, toile 3G 

Provperson A    

Provperson B    

Provperson C    

Provdocka     
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Bilaga 4 – Avprovningsfoton, modellgrund med 8cm 

förlängd axel, toile 4G 

Provperson A    

Provperson B    

Provperson C    

Provdocka     
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Bilaga 5 – Avprovningsfoton, modell med 12cm förlängd 

axel, Toile 1L 

Provperson A    

Provperson B    

 Provperson C    

Provdocka     
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Bilaga 6 – Avprovningsfoton, modell med 12cm förlängd 

axel, toile 2L 

Provperson A    

Provperson B    

Provperson C    

Provdocka     
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Bilaga 7 – Avprovningsfoton, modell med 4cm förlängd 

axel, toile 1K 

Provperson A    

Provperson B    

Provperson C      

Provdocka     
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Bilaga 8 – Avprovningsfoton, modell med 4cm förlängd 

axel, toile 2K 

Provperson A    

 

Provperson B    

 

Provperson C    

 

Provdocka    
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