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Sammanfattning/Abstract 

 

För ett företag som arbetar med fast-fashion, är en snabb produktutvecklingsprocess ett måste. 

Dessa företag anlitar ofta leverantörer till att sköta mönsterkonstruktionen i samband med 

tillverkningen av plaggen och den stora utmaningen som detta samarbete möter, är 

tidspressen. Mönsterkonstruktionen och passformen blir ofta lidande vilket leder till att 

framtagningen av nya produkter blir ineffektiv och en mer kostsam process än nödvändigt, 

både för företaget och leverantörerna, men också för miljön. 

 

En specifik modell som för företaget haft återkommande passformsproblem, är ett 

överdelsplagg för dam med en djupt v-formad halsringning fram respektive bak. 

Passformsproblemen har visat sig främst kring ärmhålet och ärmen, men också över plaggets 

balans generellt. Syftet med studien är att undersöka vad som händer med ett överdelsplaggs 

balans vid konstruktion av just en v-formad halsringning. Information om passformsproblem 

och balans av ärmhål och halsringningar saknas inom litteratur och forskning, vilket tyder på 

ett behov som sträcker sig utöver företagets. Metoden som använts i studien är experimentell 

och består av digital mönsterkonstruktion, sömnad av prototyper och avprovning på verkliga 

provpersoner. Resultatet pekar på behovet av att använda sig av noggrant framtagna 

grundmönster och studiens slutsats visar hur de viktigaste parametrarna för denna specifika 

modell bör vara konstruerade. 

 

Nyckelord: 
Ärm, ärmhål, V-ringning, halsringning, isatt ärm, mönsterkonstruktion. 

 

Abstract 
 

For a fast-fashion clothing company, a fast product development process is essential. These 

companies often hire suppliers to handle the patternmaking in combination with the 

production of the merchandise and the main challenge that these type of collaborations faces 

is the time-sensitivity. The patternmaking and the fit of the garments are often the ones to 

suffer, which in turn makes the development process of new products inefficient and a more 

costly process than necessary, both for the clothing company and the supplier but also for the 

environment. 

 

A specific model that has recurring problems with fit is a ladies top with a deep v-shaped 

neckline in front or in back of the garment. The fit problems are mainly located around the 

armhole and the sleeve, but it is also shown on the overall balance of the garment. The 

purpose of this study is to investigate what happens with the balance of the garment when 

constructing a deep v-shaped neckline. Information about fit problems and balance of the arm 

and armhole in combination with necklines is lacking in literature and research, which 

indicates a need that extends beyond the company’s need. The method used in the study is 

experimental and consists of digital patternmaking, sewing of prototypes and fitting-sessions 

on real people. The result points to the need to use carefully developed block patterns and the 

conclusions states how the most important parameters for this specific model should be 

constructed. 
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Förord 
 

Studien har genomförts i samarbete med ett svenskt näthandelsföretag med hoppet om att 

effektivisera deras produktframtagningsprocess. För att uppnå detta har jag fått stor hjälp av 

handledaren på företaget och vill därför tacka hen för bra vägledning och support. Jag vill 

också ge ett stort tack till mina studiekamrater, provpersoner och handledare på skolan för bra 

bollande av idéer fram och tillbaka och stöd under hela processen. 
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Terminologi 
 

Avprovning – Ett provningstillfälle där ett plagg blir testat och passformen på plagget 

utvärderas.  

CAD – Computer Aided Design, hjälpmedel för digital mönsterkonstruktion. 

Fast-fashion - En inriktning hos klädföretag där man satsar på hög omsättningshastighet, 

konstanta nyheter och låga priser. 

Gradering - Minskning och ökning av mått för att få fram olika storlekar på ett plagg. 

Grundkonstruktion/Grundmönster – Det mönster som används som utgångspunkt vid 

konstruktion av modeller. 

Hållning - Ett tillägg på ärmkullen som gör att ärmen får ett snyggt fall när den satts ihop 

med livet. Visar sig på ett mönster genom att ärmkullens sträcka är längre än det totala 

ärmhålets. 

Isatt ärm - En vanlig grundmodell av ärm där en separat ärm-del sys ihop med fram och  

bakstyckets ärmhål. 

Mönsterkonstruktion - Ritningar/mallar för alla plaggets delar som används vid   

tillverkningen av ett klädesplagg. 

Prototyp - Uppsytt sömnadsprov för avprovning i verklighet. 

Provperson - En verklig person som provar plagget för passform och känsla. 

Rörelseviddstillägg - En tillägg av vidd på ett mönster som gör att plagget inte sitter 

fastklistrat mot kroppen utan ger möjlighet för rörelse. 

Trådrak - En rak linje på mönstret som finns för att säkerhetsställa att mönsterdelar placeras 

ut så rakt som möjligt på tyget. Trådraken följer oftast varpens trådar i ett tyg. 

Tuskaftsbindning – En grundläggande bindningstyp som används vid vävning av ett tyg. 

VIM/vimma – Förkortning av ”veck i mönster”, vilket betyder att man med hjälp av veck tar 

bort vidd på konstruktionen. 

V- ringning - Halsringning format som ett v. 

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

Ärmkulle - Översta delen av ärmen vilken sys ihop mot ärmhålet. 
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1. Bakgrund 
 

Denna studie görs i samarbete med ett företag som bedriver näthandel, främst på den 

skandinaviska marknaden. Företaget arbetar med trend-inriktat fast-fashion, det vill säga stora 

kvantiter och låga priser med affärsidé om att släppa nya produkter på hemsidan varje dag. 

Detta innebär att produktutvecklingen för nya varor tvingas vara en mycket snabb process. 

Vad gäller produktutveckling generellt inom konfektionsbranschen finns det olika sätt att 

hantera sin produktframtagning. Antingen utför företaget sin mönsterkonstruktion och 

gradering själva, för att på så vis behålla kontrollen över den förväntade passformen, eller så 

skickar företaget en teknisk specifikation av plagget innehållande exempelvis tekniska skisser, 

bilder och måttlistor till en leverantör i ett annat land som i samband med tillverkningen även 

sköter mönsterkonstruktion och gradering åt dem (Lee & Steen 2010). Företaget i fråga 

hanterar inte mönsterkonstruktionen själva utan skickar en specifikation till sina leverantörer 

vilka oftast befinner sig i en annan världsdel. För att ändå behålla kontrollen över passformen 

på sina plagg skickar leverantören allt från tre till fem prototyper på varje modell, i olika 

omgångar, till företagets produktutvecklingsteam där de provas av på en verklig provperson. 

När passformen är som önskat ger de i sin tur leverantören klartecken att produktionen av hela 

ordern får startas. Den största utmaningen som företaget, leverantörerna och branschen 

generellt möter är tidspressen. Företaget upplever att tiden som ägnas åt ett plaggs 

mönsterkonstruktion många gånger blir lidande då passformsproblem vid framtagning av nya 

modeller ofta är återkommande och en likartad process för att förbättra passformen tvingas 

ske om och om igen. Det är alltså inte ovanligt att leverantören under mönsterkonstruktionen 

tvingas “ta den enklaste vägen”, något som i sin tur ger fördröjningar i 

produktframtagningsprocessen. 

 

Trenden har under flera säsonger varit att klänningar och toppar på företagets damsortiment 

ska ha en djup v-ringning som sträcker sig nedanför bystlinjen antingen på framsidan eller 

bak på ryggen. Under avprovning av denna typ av modell upptäcktes problemet av en dålig 

passform speciellt runt axel- och ärmpartiet. Prototypens axlar upplevs dras isär, utåt i 

riktning mot ärmen och dragningar visar sig i flera riktningar runt ärmhålet. Detta resulterar 

samtidigt i att den djupa ringningens öppning blir mer vid än planerat. Problemområdet har 

identifierats att till stor del bero på ett obalanserat och felkonstruerat ärmhål och ärm.  

Företagets lösning har hittills varit att antingen placera ett tunt meshtyg bakom öppningen, 

eller också att ett eller flera band placeras över det kritiska partiet för att säkerhetsställa att 

avståndet hålls och att klänningen sitter uppe på sin rätta placering på axeln. Båda dessa 

lösningar förändrar dessvärre den ursprungliga designidéen och därför behöver en bättre 

konstruktionslösning undersökas.  

 

Genom att tillgodose företagets leverantörer med ett genomarbetat och väl konstruerat 

underlag kan företaget vid initiering av en produkt med liknande design be leverantören att 

utgå ifrån denna. Tidiga misstag kan då elimineras och antalet skickade prover mellan 

leverantören och företaget reduceras. Detta skulle innebära minskade kostnader och resurser 

och inte minst minskad miljöpåverkan för både leverantören och företaget. 

 

Vad gäller passformsproblem av ärm och ärmhål finns det mycket skrivet i litteraturen, men 

något som däremot saknas i dagens litteratur och forskning är information gällande djupa 

halsringningar och dess påverkan på resten av plagget.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka vad som händer med ett överdelsplaggs balans vid 

konstruktion av en djup halsringning. 

 

Genom att besvara följande frågeställningar ska syftet uppnås: 

 

 Vilka mönsterkonstruktionsanpassningar bör göras på fram- och bakstycket för att 

skapa en bra balans på en modell med djup v-ringning fram? 

 

 Vilka mönsterkonstruktionsanpassningar bör göras fram- och bakstycket för att skapa 

en bra balans på en modell med djup v-ringning bak? 

 

 Hur ska ärmen vara konstruerad för att skapa en bra balans mot en djup halsringning? 

 

2.1 Avgränsningar 
 

Ett materials konstruktion och egenskaper har en stor påverkan på passform. För att kunna 

hålla den tänkta tidsramen för studien har valet gjorts att endast behandla vävda material och 

tar därför avstånd från trikå under detta projekt. 

 

Då företaget inte själva hanterar gradering kommer inte detta heller att utföras på mönster i 

samband med studien. Alla mönster konstrueras i företagets grundstorlek 36. 

 

Att prova av ett ärmhål och inte minst en djup halsringning som slutar nedanför bystlinjen, är 

komplicerat då mycket fokus hamnar på känsla, rörelsefrihet och hur ”säker” modellen känns. 

Med ”säker” menas, exempelvis om den sitter tillräckligt nära kroppen för att hindra att mer 

hud än planerat kan visas. Man måste därför förlita sig på provpersonernas åsikter gällande 

dessa aspekter och på grund av detta har valet tagits att inte använda digital virituell 

avprovning under denna studie. 
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3. Litteratur och Teoriöversikt 

3.1 Grundmönster 
 

Ett mönster är en typ av mall som används vid tillskärning innan ett plagg sys ihop.  Vid 

framtagning av en ny modell använder man ett redan existerande grundmönster, också kallat 

block-mönster, och gör därefter de förändringar som krävs för att få plagget att vara så lik 

designerns vision som möjligt. En prototyp sys upp och när designern godkänt den så blir 

mönstret godkänt att användas för produktion. Om detta mönster visar sig vara bra, och 

genererat stora intäkter, är det inte ovanligt att detta själv blir ett blockmönster som sedan 

kommande modeller kan utgå ifrån (Fayoomy & Tahan 2014).  På så sätt kan man spara både 

tid och pengar genom att lägga lite extra tid på att ta fram bra grundmönster.  

  

När det gäller konstruktionsbeskrivningar av ett grundmönster finns det mycket litteratur på 

ämnet. Aldrich (2008), Shoben (2000), Stanley(1991) och Öberg & Ersman (2010) beskriver 

alla var sin metod för att konstruera ett åtsittande grundliv med en isatt ärm. Konstruktionerna 

framställs med hjälp av stödlinjer över längd och vidd-mått, men vad som skiljer litteraturen 

åt efteråt, är deras instruktioner som resulterar i olika rörelsevidd, former och passform.  

3.2 Passformsproblem av ärm och ärmhål  
 

Anttila & Jokinen (2005) tar upp ett antal konstruktionsätt för att eliminera passformsproblem 

som orsakas av exempelvis för hög eller för låg ärmkulle eller för stort eller för litet ärmhål. 

Inom forskning finns också en ärmhålsstudie riktat mot vävda sportplagg där det 

konstaterades att för att uppnå en god passform på ett ärmparti bör den främre och bakre 

ärmhålskurvan ha olika form. Vidare påstår författaren att framstycket kräver en rund form 

över hela ärmhålsträckan, men att den bör vara som rundast från mitten av ärmhålets sträcka 

ner till ärmhålets lägsta punkt. Den bakre ärmhålssträckan uttrycker författaren däremot bör 

konstrueras mer rak. Studien nämner även hur en ärmkulles höjd reglerar rörelseförmågan och 

hur kroppsnära ärmen kommer sitta (Grip 2016). 

3.3 Konstruktion av en v-ringad halsringning  
 

Vid konstruktion av djupa halsringningar beskriver Öberg & Ersman (2010) att 

halsringningen lätt vill ställa sig utåt. Deras lösning för att avlägsna detta passformsproblem 

är genom att förkorta halsringningens sträcka. Detta görs genom att ett veck (VIM) utförs på 

mönstret centrerat på mitten av halsringingen. Författarna visar att vecket bör vara 1 cm stort 

vid partiet för halsringningen och gå ut till ärmhålet där ingen vidd tas bort. Även Aldrich 

(2008) beskriver detta problem och visar på en likartad lösning. Vad som skiljer dem åt är att 

vecket enligt Aldrich bör vara 6mm brett, vilket är något mindre än Öberg & Ersmans förslag. 

3.4 Definition av passform 
 

Det finns inget generellt sätt att definiera “passform” på då de som studerat ämnet kommer 

fram till så många olika svar. Anledningen till detta uttrycker Yu (2004) beror på människors 

olika kulturella bakgrund, industriella normer och genom detta en persons uppfattning om 

passform. 

 

I boken Provning och Formning beskriver Anttila & Jokinen (2005) att god passform uppfylls 

när plagget är i balans, har ett fint fall och inga veck eller extra rynkor visar sig. Vidare att 

klädesplagget ska framhäva personens former och dölja skavanker. Plagget ska passa dess 

tänkta funktion och ha ett proportionerligt uttryck. Chamber & Wiley (1967) beskrev sin 
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definition av passform som att ett plagg med god passform har en bra rörelseförmåga, sitter 

slätt på kroppen utan veck och upplevs som att det plagg som bärs är en del av den person 

som har på sig det. 

 

Liechty, Rasband & Pottberg-Steineckert (2013) berättar om hur ingen människa är den andra 

lik och hur detta skapar passformsproblem inom massproduktionsindustrin. De beskriver att 

alla människor ser olika ut och skiljer från varandra genom höjd, längd, vidd, hållning och 

omkrets. När företagen då försöker tillverka kläder till många människor går det inte att 

undvika att passformsproblemen uppstår. 

 

3.5 Balans 
 

Att få till rätt balans är enligt Glock & Kunz (2005) det första steget till en bra passform då 

det påverkar både uttrycket och komforten. De påstår att ett väl balanserat plagg ska hålla en 

stadig position på kroppen under rörelse och normal aktivitet. När det gäller just ärmens 

balans beskrivs de viktigaste parametrarna vara axelns lutande vinkel och ärmhålsdjupet. Lee 

& Steen (2010) beskriver balansen utifrån positionering av trådrak och ett plaggs strukturella 

linjer. Trådrak ska gå centrerat över ärmen ner till armbågen från axeln och plaggets 

horisontella linjer och nederkant ska vara jämn och parallell med golvet. I boken Fitting and 

Pattern Alterations skriver författarna att om trådraken är felplacerad kan stora 

passformsproblem orsakas, såsom att insnitt och inre sömlinjer kan bli sneda, lutade eller 

vridna vilket i sin tur resulterar i obalans (Liechty, Pottberg & Rasband 2010).  

 

Aldrich (2008) tar upp hur man ska gå tillväga för att se om ett plagg har bra balans eller inte. 

Du vill få ett helhetsintryck och ska därför be provpersonen stå en bit ifrån dig. Be personen 

sedan att långsamt snurra och försök att lägga märke till eventuella passformsproblem som 

visar sig. Studera plaggets sidsöm för att avgöra om balansen är bra eller inte. Författaren 

väcker också tanken om att en provpersons hållning kan ge missledande resultat. 

 

3.6 Avprovning  

 
Under produktutvecklingen av en produkt provas prototyper av för att bland annat kunna 

godkänna passformen. De personer på ett företag som hanterar detta moment är vanligtvis en 

designer, en inköpare och en direktris. För att kunna göra en avprovning har man vanligtvis 

anlitat en verklig provperson, vilken utöver sin uppgift att visualisera plagget för teamet, 

också har ett viktigt uppdrag vad gäller att ge åsikter ur kundens perspektiv (Lee & Steen 

2010). Som företag är det lätt att förlita sig på provpersoners synpunkter och detta är något 

som Fan, Scherer & Hunter (2004) uttrycker som oroväckande. De anser att en provmodell 

tenderar att ta sina beslut baserat på subjektiva preferenser, något som varierar från person till 

person. Åtgärder kan på så sätt dras förhastat och skapa onödiga och kostsamma returer för 

företaget och kunden. 
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4. Metod 
 

Som hjälpmedel för att lättare visualisera och strukturera studien har en så kallad Work 

Breakdown Structure tagits fram (Tonnquist 2014). Studien är indelad i fyra delar vilka 

beskrivs mer ingående under respektive avsnitt. Sambandet och flödet för processen 

illustreras i nedanstående WBS, figur 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0.1 Provpersoner och avprovningstillfällen 

 

De provpersoner som medverkat i studien har först blivit avmätta för att säkerhetsställa att 

deras mått faller inom toleransen för företagets grundstorlek 36. Utöver det har deras 

kroppsform och hållning dokumenterats och tagits hänsyn till under själva provtillfället, tabell 

1. 

 

Figur 1- Work breakdown structure över studien 
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Tabell 1- Överskådlig tabell över provpersonernas kroppsmått och kroppsfigur. 

Provperson:  Företagets 

kroppsmått storlek 

36 

Provperson 

A  

Provperson 

B 

Provperson 

C  

Provperson D 

(företagets provperson) 
Mått (cm) 

Bystvidd 86 85 86 83 86 

Midjevidd 70 70 73 71 68 

Ryggbredd 37 35,5 34 32 35 

Armlängd 57 61 61 60,5 57 

Överarmsvidd 28 27 29 29 30 

Axellängd 13 13 12,5 12,5 14 

Livlängd bak 41 41 39,5 36 40 

Livlängd fram 51 50,5 51 44 49 

Bysthöjd 35 35,5 32 33 32 

Längd 168 175 168 165 170 

Kroppsform Ideal Ideal Rak Rak Rak 

Hållning - Framåt- 

lutande axlar 

Rak Rak Rak 

 

För att säkerhetsställa ett jämförbart resultat från avprovningar gjorda i studien, men också för 

att minimera risken till att beslut tas genom subjektiva preferenser, har ett flertal 

avprovningsprotokoll tagits fram för att ge struktur under respektive avprovning. Ett av 

protokollen har fokus på balans vilket riktats mot att analysera ett grundmönster, bilaga 1.  I 

avprovningsprotokollet är frågorna upplagda i en form som inkluderar ett poängsystem och 

kan på så sätt ge ett konkret resultat som ska ge en indikation på hur pass bra passform 

prototypen haft. 1 poäng utdelades till ett område där passformen inte var tillfredsställande 

och visade behov av förbättring, 2 poäng utdelades om området krävde endast en liten 

justering eller var tillfredsställande och för att 3 poäng skulle ges till en fråga skulle det 

innebära att området var bra och inte krävde något vidare arbete alls. Det andra protokollet 

har anpassats mot modellgrunder med mer fokus på halsringningens påverkan, bilaga 2. 

Vidare har alltid minst två personer utöver provpersonen närvarat under alla avprovningar för 

att resultatet ska få en högre pålitlighet.  

4.0.2 Etiskt ställningstagande 

 

De provpersoner som medverkat i studien har valts att hållas anonyma med hänsyn till deras 

personliga integritet. Deras namn har därför bytts ut till bokstäverna A, B, C och D för att 

skydda deras riktiga identiteter och alla bilder som visas i studien är beskurna så att huvudet 

inte syns. De har även gett sitt godkännande att allt material som avprovningarna resulterat i, i 

form av bilder och kommentarer, får publiceras. Företaget som agerar uppdragsgivare har 

valts att neutraliseras då dess identitet inte är relevant för studiens resultat. 
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4.1 Förstudie 
 

Studien startades med en förstudie för att samla så mycket information kring 

passformsproblemen som möjligt. En jämförande analys av konstruktion och passform 

utfördes på fyra av företagets prototyper som har en isatt ärm och djup v-ringning. 

4.2 Konstruktion av grundmönster 
 

Då uppdragsgivarna inte hanterar sin mönsterkonstruktion själva fanns det inte heller något 

grundmönster att använda som utgångspunkt till studien. Studiens andra del började därför 

med att ta fram ett sådant underlag. För att hitta och använda sig av ett så bra grundmönster 

som möjligt konstruerades tre grundmönster från olika konstruktionsböcker och syddes upp. 

Materialet som alla prototyper i studien syddes upp i var en enkel bomullsväv med 

tuskaftsbindning, också kallat toile-väv. Grundmönsterna konstruerades efter företagets 

måttlista i storlek 36, vilket representerar deras kunds genomsnittliga kroppsmått. Utöver 

kroppsmåtten tillades även ett rörelseviddstillägg mellan 10-12 cm över bysten. 

Mönsterkonstruktionen skedde i en CAD-baserad programvara och de grundmönster som togs 

fram var alla ett grundliv med en en-söms isatt ärm. Genom att följa de olika 

konstruktionsböckernas instruktioner konstruerades grundliven och de valdes att avslutas i 

midjehöjd då detta ger en bra utgångspunkt för vidare arbete. De utvalda grunderna valdes på 

grund av att de alla hade bystinsnitt för en mer åtsittande passform. Alla tre grunder hade 

ursprungligen insnitt placerade på axeln i riktning mot bystpunkten, respektive ett insnitt från 

midjan upp mot bystpunkten. Det övre insnittet valdes att flyttas från axeln till sidan, nedanför 

ärmhålet, då de flesta av företagets vävda överdelsplagg har insnittet på den positionen.  

 

De grunder som använts beskrivs i tabell 2 och benämns i studiens tillhörande dokument 

enligt “grundmönster och nummerordning” det vill säga GM1, GM2 och GM3. 

 
Tabell 2- Utvalda grundkonstruktioner. 

GM1 Öberg, I. & Ersman, H. (2010). Mönster och konstruktioner för 

damkläder, 5th ed. 

Konstruktion av liv, s. 284-

286 

GM2 Aldrich, W. (2008). Metric pattern cutting for women's wear, 5th 

ed. 

The close fitting bodice 

block, s.17,24 

GM3 Shoben, M.M. & Ward, J. (2000). Pattern cutting and making up: 

the professional approach, Rev. ed. 

The basic bodice block, s.12 

 

Efter uppsömnad av prototyper analyserades passformen kring ärm och ärmhålspartiet genom 

en avprovning på tre verkliga provpersoner. Genom resultatet som summerats från de ifyllda 

avprovningsprotokollen fastställdes ett konstruktionsunderlag att utgå ifrån. Innan mönstret 

var redo att anpassas mot modellen av djupa halsringningar, krävdes vissa åtgärder för att 

förbättra befintliga passformsproblem. För att bekräfta att ändringarna hade förbättrat 

passformen syddes prototyper upp och provades av. I detta skede utfördes också en 

avprovning tillsammans med en yrkesverksam direktris på företaget där ytterligare 

förbättringsförslag framkom. Även dessa mönsterförändringar konstruerades, syddes upp och 

provades av för bekräftelse så att grundmönstret skulle vara en så bra utgångspunkt som 

möjligt. 
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4.3 Konstruktion av modellmönster 
 

Under studiens tredje del användes det förbättrade grundmönstret till att framställa två 

modellmönster. Ett mönster för en djup v-ringning fram på plagget MM1 (modellmönster 1), 

och ett mönster för en djup v-ringning bak på plagget, MM2 (modellmönster 2). Det underlag 

vars instruktioner följdes för konstruktionen av halsringningarna var “V-formad halsringning“ 

(Öberg & Ersman 2010). Vad som skiljer de båda modellerna åt är djupet av halsringingen. 

Enligt företagets önskemål gjordes halsringningen fram, MM1, 26 cm ned från inre axelspets 

och halsringningen bak, MM2, 33 cm ned från inre axelspets. Anledningen till att den bakre 

halsringningen är lägre beror på att detta stämmer bättre överens mot deras tidigare modeller 

och är därför en bättre utgångspunkt. 

 

Prototyper syddes upp på vardera modell och en avprovning skedde tillsammans med 

handledaren på företaget. Områden som fick fokus under denna avprovning var 

halsringningen, ärmhålet, ärmkullens höjd samt plaggets balans i helhet.  Förbättringar 

diskuterades och stämdes av på fler provpersoner innan mönstret justerades och nya 

prototyper syddes upp och provades av.  

 

4.4 Sammanställning av resultat 
 

En jämförelse mellan grundmönstrets och modellmönsternas mönsterdelar har skett för att 

enkelt kunna visualisera de justeringar som gjorts enbart för anpassning mot plaggets balans 

vid konstruktion av en djup v-ringning. Jämförelsen har skett i en datoriserad ritprogramvara. 

 

Slutligen sammanställdes även en måttlista, bilaga 3, två kompletta modell-filer, och en 

beskrivande PDF-fil som förklarar studiens slutsatser, bilaga 4. Detta paket överlämnades 

slutligen till företaget. 
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5. Resultat 

5.1 Förstudie 
 

Under en jämförande analys på tre av företagets mottagna prototyper med upptäckta 

passformsproblem konstaterades att problemet är generellt över alla typer av modeller, vida 

som åtsittande. De områden där dragningar uppstår är i de flesta fall kopplade till ärmhålet 

och ärmkullens form, ärmkullens höjd och dessa parametrars förhållande till varandra. De 

provpersoner som visualiserar passformsproblemen för de gamla prototyperna är två av 

företagets anställa provmodeller som har måtten för deras generella kund. 

 

På det första exemplet, figur 2, vilket är en topp med en djup v-ringning bak på ryggen, 

visades tydliga dragningar från ärmhålet, illustrerat genom bokstaven A och B. Detta tyder på 

att ärmhålet inte har en form som följer kroppen på ett naturligt sätt och därför ger obehag och 

hindrar rörelser under användning. Ett annat problem som bokstaven C illustrerar är hur 

längsgående dragningar uppstått från ärmkullen ner över ärmen. Detta indikerar att ärmkullen 

är för låg vilket i sin tur drar hela axelpartiet utåt (Anttila & Jokinen 2005; Aldrich 2008; 

Liechty, Rasband & Pottberg-Steineckert 2013; och Stanley 1991). Bokstaven D i figuren 

visar ärmkullens form och hur den är exakt samma fram och bak. Men eftersom ärmhålet 

generellt sätt har olika form på fram och bak för att bättre följa kroppen, bör kanske också 

ärmkullen anpassas efter detta och en asymmetrisk formad kurva kan då vara att föredra. 

Bilden som visar en helhet av den djupa v-ringningen illustrerar också tydligt hur den ställer 

sig utåt och inte vill lägga sig slätt mot kroppen. 

  
 

Figur 2 - Prototyp exempel 1 med djup halsringning bak. 
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Det andra exemplet är en klänning, figur 3, också den med en djup v-ringning bak. Bokstaven 

A i denna figur illustrerar dragningar från ärmhålet vilket direkt kunde kopplas till ärmhålet 

form fram och bak vilken visade sig vara exakt samma. Till skillnad från det första exemplet 

där dragningar uppstår på ärmen på grund av en för kort ärmkulle, var ärmen på detta exempel 

bra. Och man kan med ögat se hur ärmkullen är betydligt högre i detta exempel än det första. 

Ärmkullens form, illustrerat av bokstaven B, var också bättre då formen skiljde mellan den 

främre och bakre sträckan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Prototyp exempel 2 med djup halsringning bak. 

Det tredje exemplet är en omlott-topp med en djup v-ringning fram, figur 4. Bokstaven A 

visar hur ärmhålet både fram och bak är rakt format och då inte följer kroppens form på ett 

naturligt sätt. På denna modell visas även längsgående dragningar över ärmen, vilket tyder på 

en för kort höjd på ärmkullen (B).  

Figur 4 - Prototyp exempel 3 med djup halsringning fram. 
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Det fjärde och sista exemplet är av liknande modell som det tredje exemplet, en omlott topp 

med en djup v-ringning fram, figur 5. Bilderna visar hur ärmhålet fram är mycket rakt och 

litet format och formen på ärmhålet bak är det motsatta, väldigt urgröpt och rundad. Detta gör 

att ryggbredden blir för smal och ger dragning(A-B). Bokstaven C illustrerar diagonala 

dragningar över ärmen precis som de andra prototyperna haft, vilket tidigare nämnt 

symboliserar att ärmkullen är för låg.  

  

Figur 5- Prototyp exempel 4 omlott topp med djup halsringning fram. 

5.1.1 Analys förstudie 

 

Passformsproblemen visar stark koppling till ärmhålets form fram och bak, ärmkullens form 

fram och bak, ärmkullens höjd men också direkt koppling till halsringningen i sig. Då alla 

prototyper har olika form och mått på dessa parametrar är det tydligt att alla prototyper utgått 

från helt olika grunder och att leverantörerna inte använt sig av ett grundmönster som är 

anpassat mot just denna specifika modell.   
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5.2 Konstruktion av grundmönster 
 

I tabellen nedan, tabell 3, illustreras resultatet av mönsterkonstruktionen och då också formen 

på respektive grundmönster för en enkel jämförelse. 

 
Tabell 3 Jämförande figur av GM1, GM2 och GM3. 

 

 

Resultatet av alla avprovningar utförda för att utvärdera grundkonstruktionerna presenteras 

kortfattat i sammanfattande tabeller, tabell 4-6. Se bilaga5-7 för att se bilder från alla tre 

provpersoner. 

 
Tabell 4 Sammanfattat resultat av avprovning på GM1. 

 

 

 

GM1 

 

Resultat: 

 Mitt fram är kortare än mitt bak. 

 Övre bröstparti stramar. 

 Sidsöm lutar lite framåt. 

 Ärmkullens vidd är för liten. 

 Bildas veck och dragningar under ärmhål. 

 

 

 

 

GM1 (Öberg & Ersman 2010) GM2 (Aldrich 2008) GM3 (Shoben 2000) 
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Tabell 5 Sammanfattat resultat av avprovning på GM2. 

 

Tabell 6 Sammanfattat resultat av avprovning på GM3. 

 

 

 

GM2 

 

Resultat: 

 Nederkanten är inte parallell med golvet. 

 Dragningar bildas från ärmhål mot bystpunkt. 

 Dragningar bildas från ärmkulle ner över ärmen 

 Sidsömmen lutar bakåt. 

 Axelsömmen ser framflyttad ut. 

 Ärmhål fram och bak följer inte kroppens form. 

 Midje- och bystvidd är för stor. 

 Ärmens nederkant bör vara rak, inte formad. 

  

 

 

 

GM3 

 

Resultat: 

 Mitt bak är kortare än mitt fram. 

 Bakstyckets midjevidd är för stor. (in-nålat på bild) 

 Dragningar över ärmkulle och övre bröstparti 

starmar. 

 Extra tyg samlas fram vid ärmhålets nedre parti. 

 Ärmens nederkantsvidd bör minskas. 
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Jämförelse av resultatet i poängform har summerats i nedanstående tabell, tabell 7. Alla 

prototyper visade på behov av fortsatt arbete gällande passform och balans, men det 

grundmönster som fick flest poäng under avprovningarna, och genom det hade den bästa 

passformen av dem tre, var GM3. 

 
Tabell 7 En jämförande tabell av avprovningarnas resultat i poängform. 

Provperson Grundmönster Poäng 1-33 Antal poäng per grund 

A 

GM1- Konstruktion av liv 

24 

71 B 26 

C 21 

A 

GM2- The close fitting bodice block 

18 

55 B 19 

C 18 

A 

GM3- The basic bodice block 

26 

80 B 28 

C 26 

1-11: sämre passform, 12-22: mindre bra passform, 23-33: okej passform 

 

Innan GM3 kunde användas som grund till modellmöstret krävdes vissa förbättringsåtgärder. 

Bakstycket upplevdes vara lite kort och då ge obalans mellan fram- och bakstycket. Detta 

åtgärdades genom att 1,2 cm lades till mitt bak. Midjevidden på plagget, speciellt över 

bakstycket, ansågs vara för vid men eftersom sidsömmen upplevdes sitta på sin rätta placering 

ökades endast de bakre insnitten med 2.5 cm för att få in den extra vidden. Ärmen visade 

dragningar från ärmkullen i flera riktningar. För att eliminera dessa dragningar samt 

dragningar som fanns på det övre bystpartiet, ökades ärmkullens vidd. På det övre bystpartiet 

fanns extra mycket tyg centrerat på det övre bystpartiet. Genom att den yttre axelpunkten 

sänktes på framstycket och höjdes på bakstycket skulle detta problem åtgärdas. Till sist 

behövde även ärmens öppning i nederkant minskas i vidd. Ändringarna illustreras genom 

mönsterjämförelse i figur 6. 

 

  

Figur 6 Mönsterjämförelse mellan GM3 och mönstret efter gjorda justeringar GM3-2. 
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Avprovningen av det justerade grundmönstret, GM3-prototyp 2, visade på förbättring men 

också på ytterligare förbättringsmöjligheter, figur 7. För att se resultatet från alla 

avprovningar på alla provpersoner, se bilaga 8. Halsringingen upplevdes vara för hög och 

sänktes därför med 1,5 cm. Den inre axelpunkten sänktes med 0,7 cm både fram och bak för 

att hindra den från att lyftas uppåt på detta parti. På ärmkullens bakre sträcka togs 5 mm bort 

och kullen formades om vid partiet över ryggbredden. Ärmkullen höjdes med 1 cm för att 

eliminera diagonala dragningar över ärmen och i kombination med detta sänktes även 

ärmhålsdjupet 0,5 cm för att lättare kunna fördela hållningen över ärmkullen. Problemet av 

överskottsvidd på det övre bystpartiet kvarstod och för att försöka få bort detta ökades 

bystinsittet med 1,2 cm i vidd. Det bakre insnittet ökades ytterligare med 1,7 cm i vidd för att 

få bättre passform vid midjan. Ändringarna illustreras genom mönsterjämförelse i figur 8. 

 

 

 
 

  

Figur 7 Avprovningsbilder på GM3-2 som visar områden som kräver vidare förbättring. 

Figur 8 Mönsterjämförelse mellan GM3-2 och mönstret efter gjoda justeringar GM3-3. 
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Avprovningen av det förändrade grundmönstret GM3- prototyp 3, bilaga 9, visade på 

förbättrad passform, däremot uppmärksammades att dragningar ner över ärmen fortfarande 

visade sig, likaså extra oönskad vidd på det övre bystpartiet, figur 9.   

 

 
Figur 9 Avprovningsbilder på GM3-3 som visar resultatet av passformen på en av provpersonerna. 

Under avprovningen utförd tillsammans med en av företagets yrkesverksamma direktriser 

bestämdes att det överskottstyg som fanns på det övre bröstpartiet, inringat i figur 10, skulle 

ges ytterligare ett par försök till att avlägsnas före konstruktion av modeller. Likaså 

dragningarna över ärmen skulle försöka elimineras för att få en så bra utgångspunkt som 

möjligt. 

 

Det första tillvägagångssättet som testades var genom en tillfällig förflyttning av bystinsnittet. 

Framstyckets sidinsitt roterades till positionen mitt på axel, där det sedan ökades i vidd med 

totalt 8 mm. För att axellängden skulle behållas samma lades 8 mm till på yttre axelspetsen. 

Insnittet flyttades sedan tillbaka till sidpositionen och ärmkullen höjdes med 1 cm för att 

minska de diagonala dragningarna över ärmen. Till sist lades 0,5 cm till mitt fram för att 

jämna till nederkantens balans som med ögat såg ojämn ut. Den totala mönsterförändringen 

visas i figur 11.  

Figur 10 Bilder som illustrerar problemet av överskottstyg som befinner sig på det övre bystpartiet- prototyp GM3-3. 
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Resultatet från avprovning av prototyp GM3-4 visade att överskottstyget hade minskat något 

men inte tillräckligt för att ta bort problemet helt, figur 12. Se bilaga 10 för bilder från alla 

anprovningar. På grund av detta testades ett annat tillvägagångssätt för att förbättra detta 

passformsproblem. 

 

 

 

Denna gång gjordes ett veck i mönstret, från mitten av ärmhålet ner mot bystpunkten. Ungefär 

1 cm tyg försvann i början på vecket och mönstrets främre ärmhål formades om. För att få till 

en bättre fördelning av hållningen justerades även ärmkullens form lite, figur 13. 

Figur 11 Mönsterjämförelse mellan GM3-3 och mönstret efter gjorda justeringar GM3-4. 

Figur 12 Bilder som illustrerar problemet av överskottstyg som befinner sig på det övre bystpartiet- prototyp GM3-4. 
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Figur 13 Mönsterjämförelse mellan GM3-4 och mönstret efter gjorda justeringar, GM3-5. 

Resultatet av avprovning på GM3-5 visade på förbättring och då minskad överskottsvidd, men 

problemet kvarstod ändå visuellt på provpersonerna, bilaga 11. Likaså visade sig också 

diagonala dragningar över ärmen som syftade på att ärmkullen är för låg, figur 14. För att 

komma vidare i studien togs nu beslutet att lämna arbetet med grundmönstret och istället 

fokusera på att uppnå studiens syfte. De problem som kvarstod på grunden i detta skede 

dokumenterades och hölls i åtanke när fokus nu sattes på att ta fram modeller med djup v-

ringning. 

 

 
Figur 14 Bilder som illustrerar problemet av överskottstyg som befinner sig på det övre bystpartiet- prototyp 

grundmönster GM3-5. 

 
  



21 

 

5.3 Konstruktion av modellmönster med v-ringning fram 
 

Vad gäller mönsterkonstruktionen av ett modellmönster med en djup halsringning på 

framstycket gjordes djupet enligt företagets önskemål, 26 cm ner från axelns högsta punkt, 

figur 15. Enligt Öberg & Ersman’s (2010) instruktioner förkortades sedan halsringingens 

sträcka med 1 cm mitt på sträckan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av avprovningen som hölls tillsammans med en direktris på företaget visade att 

halsringningen inte ville lägga sig slätt utan ställde sig utåt från kroppen, figur16. För att 

eliminera detta problem skulle ytterligare ett veck behöva utföras på mönstret. Detta VIM 

valdes att utföras mitt fram, i linje med bystinsitten. Ett genomsnitt av alla 4 avprovningar 

visade att det nya vecket behövde göras 1 cm stort, Se bilaga 12 för bilder från alla 4 

avprovningar. 

Figur 16 Utåt-stående halsringning på MM1A provmodell D och B. 

Figur 15 Mönsterjämförelse mellan GM3-5 och MM1A. 
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Något annat som upptäcktes var att plaggets nederkant nu hade obalans mellan fram och 

bakstycket. Detta troddes bero på att när man tar in vidd genom vecket på halsringingen blir 

dess stäcka kortare och då minskas också den totala längden av plagget, figur 17. För att 

kompensera för vecket på halsringingen tillades 1 cm mitt fram på plagget. Till nästa prototyp 

höjdes också ärmkullen 0,6 cm ytterligare, figur 18, för att se hur detta påverkar de diagonala 

dragningarna som fortfarande visar sig på några av provpersonernas ärm.  

 

 

 

 

 

  

Figur 17 Avprovning av modellmönster 1A på provmodell D. 

Figur 18 Mönsterjämförelse mellan MM1A och mönstret efter gjorda justeringar, MM2A. 
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5.3.1 Modellmönster 2A 

 

Avprovning av modellmönster 2A visade på tre av fyra provpersoner att halsringingen nu låg 

bättre över bröstpartiet, exempel se figur 19, men att man skulle kunna korta halsringingens 

sträcka något ytterligare. Man kunde också se att de diagonala dragningarna från ärmkullen 

hade minskat på de flesta av provpersonerna, bilaga 13. 

5.4 Konstruktion av modellmönster med v-ringning bak 
 

Modellmönstret med en djup v-ringning på bakstycket konstruerades enligt företagets 

önskemål 33 cm ner, figur 20. Enligt Öberg & Ersman’s (2010) instruktioner förkortades 

därefter halsringingens sträcka med 1 cm mitt på sträckan.  

  

Figur 19 Avprovning av modellmönster 2A på provperson D. 

Figur 20 Mönsterjämförelse mellan GM3-5 och MM1B. 
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Resultatet av avprovningen som hölls tillsammans med en direktris på företaget visade hur 

axeln och hela ryggpartiet tenderade att dra sig isär när inget längre höll ihop dem över 

nackpartiet, figur 21. Ärmkullens höjd blev nu godkänd då dragningarna var obetydligt 

synliga. Se bilaga 14 för ytterligare bilder från alla 4 avprovningar. 

Figur 21 Avprovning av modellmönster 1B på provperson D. 

För att hindra v-ringningen på bakstycket att vilja åka isär, bestämdes att ett försök till att få 

hela det bakre partiet att sitta mer åtsittande över skulderbladen och axeln skulle utföras. Detta 

skulle göras genom ett VIM mot ärmhålet och ut över en del av ärmen, där nu mycket tyg 

samlades i samband med halsringningens isär-dragning, figur 22. Mönsterförändringen 

illustreras genom en mönsterjämförelse av modellmönster MM1B och de nya förändringarna 

MM2B i figur 23. 

 

 

Figur 22 Illustration av VIM:ets behov och visualisering för vart det bör utföras på mönstret. 
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5.4.1 Modellmönster 2B  

 

Modellmönster 2B visade på förbättring av hela ryggpartiet på alla fyra provpersoner, bilaga 

15. Dragningarna från ärmkullen ner över ärmen ansågs också vara mindre, figur 24. V-

ringningen i sig låg nu relativt bra mot kroppen på de flesta provpersoner, men halsringningen 

visade dessvärre fortfarande tendenser för att vilja dra sig isär, problemet var däremot inte lika 

stort som förut. Tidsramen för studien tog här slut och resultatet visade på ett behov av 

ytterligare forskning på detta passformsproblem. 

 

  

Figur 23 Mönsterjämförelse mellan MM1B och mönstret efter gjorda justeringar, MM2B. 

Figur 24 Avprovning av modellmönster 2B på provperson D. 
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5.5 Sammanställning av resultat 
 

De konstruktionsanpassningar som utförts i studien har visat på förbättrat resultat. Däremot 

kvarstår det faktum att båda halsringningar fortfarande visar tendenser till att vilja gå isär, 

vilket tyder på att vidare arbete och forskning på problem som uppstår på denna ty av modell 

anses vara nödvändigt. 

5.5.1 Jämförelse grundmönster mot modellmönster med v-ringning fram 

 

I figuren nedan, figur 25, jämförs grundmönstret GM3-5’s mönsterdelar mot det färdigställa 

modellmönstret MM2As mönsterdelar. Man ser tydligt att ärmhålens form skiljer mellan fram 

och bak genom att bakstyckets ärmhål har en rak form över ryggpartiet och framstyckets 

ärmhål är mer kurvat över bröstpartiet samt i nivå med ärmhålets nedersta punkt. För att få v-

ringningen att ligga slätt mot kroppen har den rätats upp och axelns inre punkt sänkts, vidd 

som i kompensation lagts till i nederkanten av plagget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Jämförelse grundmönster mot modellmönster med v-ringning bak 

 

I nedan figur, figur 26, jämförs grundmönster GM3-5’s mönsterdelar mot det färdigställa 

modellmönstret MM2Bs mönsterdelar. Vad som skiljer dem åt är att bakstycket fått en kortare 

totallängd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 25 Mönsterjämförelse mellan färdigt grundmönster GM3-5 och MM2A. 

Figur 26 Mönsterjämförelse mellan färdigt grundmönster GM3-5 och MM2B. 
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5.5.3 Jämförelse grundmönster mot modellmönster av ärm 

 

I figur 27 jämförs det ursprungliga grundmönstret GM3’s ärm mot de två färdigställa 

modellmönsternas ärmar. Anledningen till att det ursprungliga grundmönstret används vid 

denna jämförelse är för att den har ärmkullens ursprungliga höjd före ändringar och ger då en 

så ren jämförelse som möjligt. Modellernas ärmar är avsmalnade upptill vilket är en 

anpassning mot den förhöjda ärmkullen. Totalt har ärmkullen höjts 2,4 respektive 2 cm från 

grundkonstruktionen för att bättre passa de djupt v-formade halsringningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 28 kan man enklare se den visuella förändring som anpassningen resulterat i.  

  

Figur 27 Illustration av ärmkullens förändring genom studiens gång. 

Figur 28 Illustrerande bilder som visar ärmens utveckling genom förändringen av att höja ärmkullen, visat av 

provperson B. 
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5.5.4 Slutpaket till företaget. 

 

Då företaget själva inte hanterar mönsterkonstruktion och gradering har två måttlistor tagits 

fram för ytterligare beskrivning av modellgrunderna, bilaga 3. Dessa kan då agera som ett 

komplement till direktriserna på företaget.  

 

Ett beskrivande PDF-dokument har också tagits fram i syfte att visualisera studiens resultat 

och deras förhållande till varandra. Denna är riktad mot företagets leverantörer och 

mönsterkonstruktörer i samband med en tillverkning av denna typ av modell, Bilaga 4. 
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6. Resultat- och metoddiskussion 

6.1 Metoddiskussion 
 

Beslutet av att utgå ifrån företagets måttlista när grundkonstruktionerna konstruerades gav 

inget lyckat resultat då alla tre prototyper vid avprovning visade på stort behov av att förbättra 

passformen. Om man istället hade använt varje konstruktionsboks egen måttlista (Aldrich 

2008, Shoben & Ward 2000, Öberg & Ersman 2010) och då den som var mest lik företagets 

måttlista storleksmässigt, kanske måttens samband, vilket direkt avgör formen på till exempel 

ärmhålet och ärmkullen, hade stämt bättre överens. En annan alternativ metod hade varit att 

använda sig av ett redan produktutvecklat plagg med godkänd passform som utgångspunkt 

istället för att använda sig av litteraturen för att få fram ett balanserat och bra grundmönster 

att utgå ifrån. 

 

Vid avprovning av studiens prototyper har tre respektive fyra provpersoner använts. Dessa 

provpersoner har lite olika kroppsform och hållning, men representerar inte alla kroppsformer 

som företagets kund har. Genom att utöka antalet provpersoner i studien skulle ett ännu 

bredare resultat kunna tas fram och på så vis skulle grundmodellen kunna passa ytterligare 

fler kunder. Faktumet kvarstår däremot att eftersom alla människor ser olika ut kommer man 

inte ifrån att passformsproblem uppstår vid massproduktion av kläder och ett massproducerat 

plagg kan idag inte ha perfekt passform på alla typer av kroppformer (Liechty, Rasband & 

Pottberg-Steineckert 2013). 

 

Vid de avprovningar där grundkonstruktionernas passform och balans utvärderades användes 

ett avprovningsprotokoll med ett poängsystem där varje fråga skulle utvärdera passformen på 

ett område utifrån siffrorna 1 till 3. Dessa beslut tas av studiens författare i samarbete med två 

studiekamrater som medverkat på avprovningarna, vilka även de har kunskap inom ämnet 

konstruktion och passform. Det går däremot inte att förbise att denna typ av poängsystem 

öppnar upp möjligheten för att subjektiva preferenser kan förekomma och resultera till att 

beslut tas utifrån dessa. Som beskrivits i studiens litteratur och teoriöversikt finns det ingen 

klar definition av vad en god passform är eller ser ut och dessa beslut tas därför genom en 

persons individuella uppfattning av passform baserat på kulturell bakgrund och normer (Yu 

2004). 

 

I förstudien analyserades fyra prototyper som företaget mottagit från sina leverantörer. De 

analyserades utifrån konstruktion och passform ur ett perspektiv som kan upplevas gynnsamt 

för företaget. Det hade varit intressant att i detta skede av studien också diskutera problemen 

tillsammans med den andra parten i samarbetet, i detta fall leverantören. För att kunna se 

helheten av problemet och bekräfta vart behovet faktiskt ligger, skulle det vara viktigt att få 

information från båda sidor. 

6.2 Resultatdiskussion 
 

På grund av att företaget inte själva har befintliga grundmönster blev resultatet att en stor del 

av studien tvingades ägnas åt att framställa detta. Mycket av företagets passformsproblem 

skulle troligtvis kunna elimineras genom att arbeta mer med grunder, även om de inte 

personligen vill hantera mönsterkonstruktionen av modellerna efteråt. Förstudien visade 

nämligen att alla fyra prototyper hade konstruerats utifrån helt olika grundmönster, vilka inte 

hade anpassats mot denna typ av modell. 
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I litteraturen beskriver Öberg & Ersman (2010) att vid konstruktion av en djup halsringning 

behöver halsringningens sträcka kortas och att detta görs genom att lägga ett 1 cm stort veck i 

mönstret. Aldrich (2014) beskrev ett snarlikt tillvägagångssätt med skillnaden att vecket här 

endast ska vara 6 mm brett, det vill säga nästan hälften så stort. Resultatet från studien 

påvisade däremot att 1 cm inte var tillräckligt för att få halsringningen att ligga slätt mot 

kroppen. Studiens resultat visade att minst 2 cm vidd på den främre halsringningen behövdes 

tas bort för att uppnå det bästa resultatet.  

 

När halsringningen förkortades genom vecket i mönstret resulterade detta i att balansen i 

nederkanten rubbades, och den sidan av plagget som hade halsringningen började dra uppåt. I 

studien löstes detta genom att vidd likvärdigt till vecket tillades i nederkanten på mitten av 

plagget. En vidare tanke på detta har uppkommit angående att det vid konstruktion av en djup 

halsringning försvinner mycket tyg och då samtidigt en del av plaggets vikt. Då fram- 

respektive bakstycke nu väger olika mycket i detta skede kanske tyngdkraften kan resultera i 

en obalans av plagget, något som då inte bara beror på utförandet av vecket. 

 

Vidare visar inte studien att anpassningar behöver göras på ärmhålet för att säkerhetsställa en 

god balans på plagget efter konstruktion av en djup v-ringning. Studien pekar istället på 

vikten av att använda sig av ett bra grundmönster redan före konstruktionen av den djupa 

halsringingen, något som skulle resultera i att många vanliga passformsproblem under 

produktframtagningsprocessen för denna modell skulle försvinna. 

 

Vad gäller ärmens passformsproblem stödjer studiens resultat tidigare litteratur skriven på 

ämnet. De längsgående och diagonala dragningarna som visade sig från ärmkullen, kunde 

elimineras genom en höjning av ärmens ärmkulle. (Anttila & Jokinen 2005; Aldrich 2008; 

Liechty, Rasband & Pottberg-Steineckert 2013; och Stanley 1991).  
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7. Slutsats 
 

Syftet med studien, vilket varit att undersöka ett överdelsplaggs balans vid konstruktion av en 

djup halsringning, har uppnåtts genom att ge svar på tre forskningsfrågor. Nedan presenteras 

forskningsfrågorna och dess respektive utfall. 

 

Vilka mönsterkonstruktionsanpassningar bör göras på fram- och bakstycket för att skapa en 

bra balans på en modell med djup v-ringning fram? 

 

Den inre axelpunkten bör sänkas och hela framstycket rätas upp. Halsringningen blir på så sätt 

mer vertikal i sin form och lägger sig bättre mot kroppen. I detta fall, där halsringningens djup 

var 26 cm ned från axelns högsta punkt, visade studien att halsringningen bör vimmas minst 2 

cm vid konstruktionstillfället för att kunna ligga bra mot kroppen. För att behålla rätt 

horisontell balans i nederkanten på plagget bör borttagen vidd kompenseras mitt fram. 

 

Vilka mönsterkonstruktionsanpassningar bör göras på fram- och bakstycket för att skapa en 

bra balans på en modell med djup v-ringning bak? 

 

Bakstycket bör ha en kortare totallängd än framstycket och halsringningen bör ha en något 

mer vertikal form för att kunna lägga sig bra mot ryggens former. 

 

Hur ska ärmen vara konstruerad för att skapa en bra balans mot en djup halsringning? 

  

Ärmen bör ha en ärmkulle som skiljer i form mellan den främre och bakre sträckan. Ärmens 

ärmkulle bör också vara tillräckligt hög för att hindra axelsömmen och ärmen att vilja hasas 

nedåt. I detta fall innebar detta 16 cm, men den exakta siffran bör variera beroende på dess 

kombination och förhållande till plaggets halsvidd, axellängd och ärmhålsdjup. 
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8. Slutord 
 

Studien har varit intressant och väcker många problemen som finns inom 

konfektionsbranschen idag. Inte minst de passformsproblem på kläder som genereras genom 

massproduktionen och fast-fashions tidskänslighet. Studiens mer konkreta resultat som 

belyser förhållandet och balansen mellan en djupt v-formad halsringning och det övriga 

plagget vid konstruktionstillfället, kommer att vara användbart både för akademin och 

allmänheten. 

 

Då fokusområdet är stort och omfattar många av kroppens parametrar finns det mycket på 

ämnet som skulle vara intressant att forska vidare på för att uppnå en ännu bättre passform på 

en djupt v-ringad modell. Det skulle bland annat vara intressant att se hur olika 

insnittsplaceringar lämpar sig på modellerna och då samtidigt om det finns en placering av 

insnitt som skulle förbättra problemet av att halsringningen dras isär. 

 

Studien gav i detta fall mest fokus till ärmhålet och ärmkullens form, men det skulle också 

vara ytterst intressant att särskilt rikta in sig på hur axelns lutning påverkar balansen och 

passformen på ärmen och axelpartiet. 

 

Ett annat område som skulle vara intressant att fokusera ytterligare på är ärmkullens form. I 

litteraturen finns det idag olika konstruktionsbeskrivningar som resulterar i både en oliksidig 

ärmkulle fram jämfört mot bak, men också många som visar det motsatta. Det skulle vara 

intressant att jämföra dessa olika former och se om det finns olika områden där det ena 

föredras framför det andra, exempelvis inom sportplagg eller kanske i ett annat material så 

som trikå. 
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Bilaga 5 – Avprovningsbilder av grundmönster 1 
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Bilaga 6 – Avprovningsbilder av  grundmönster 2 
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Bilaga 7 – Avprovningsbilder av  grundmönster 3
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Bilaga 8 – Avprovningsbilder på justerat grundmönster GM2-2 
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Bilaga 9 – Avprovningsbilder på GM3-3 
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Bilaga 10 – Avprovningsbilder på GM3-4 
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Bilaga 11 – Avprovningsbilder på GM3-5 
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Bilaga 12 – Avprovningsbilder på MM1A 
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Bilaga 13 – Avprovningsbilder på MM2A 
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Bilaga 14 – Avprovningsbilder på MM1B 
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Bilaga 15 – Avprovningsbilder på MM2B 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress: Skaraborgsvägen 3  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 

 


