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SAMMANFATTNING  
 

Detta är en kandidatuppsats inom designteknik och är en studie om raglan ärmen och dess 

rörelse. Ett svenskt sportföretag är uppdragsgivaren av studien. I studien kommer det 

undersökas om vart rörelsen sitter i plagget när en raglanärm är konstruerad och vilka olika 

lösningar som kan göras för att få ytterligare rörelse för ärmen. Studien baseras på olika 

grundmönster som konstrueras med hjälp av litteratur som modifieras till en god passform och 

jämförs med varandra i slutändan. Grundmönsterna kommer att konstrueras med hjälp av 

Lectras 3D program för att enkelt kunna placera ut skärlinjer som underlättar processen. 

Grunderna sys upp och provas av på två provpersoner som är tillämpade för de måtten för 

företaget. Under dessa avprovningar kontrolleras rörelsen i plagget och stämms av med hjälp 

av ett avprovningsprotokoll. Proverna jämförs sedan med varandra genom bilder med olika 

kroppspositioner och analyseras hur rörligt provet är. Proverna görs med enkel 

raglanskärning, raglan med panel och raglan med insnitt och inbyggd kil under ärmen. 

Resultatet visar att raglan med insnitt och inbyggd kil passar bäst som grund för de båda 

avdelningarna som är inriktade för sport och vardag då den har bäst passform i alla positioner.  

 
NYCKELORD 

Raglan, rörelse, passform, avprovning, grundmönster.  

 

ABSTRACT  

This is a bachelor essay in garment technology and is a study on raglan sleeve and its mobility 

and is associated with a swedish company for sportswear. This study examine where the 

mobility is on the raglan garment and create different solutions for more mobility on the 

sleeve. This study is based on different basic blocks from litterature and is modified to a well 

fitted garment which is compared with one another in the end. The basic blocks is going to be 

created using Lectras 3D for easier placement on the cutlines which makes the process easier. 

The garment is tested on two fitting models which has the right body measurements that the 

company has. The fitting is to control the mobility of the garment and a protocoll is filled in. 

The garment is being compared with one another bu using photos of the models in different 

positions and the movility is being controlled. The garment is created with a simple raglan 

sleeve, raglan with a panel and a raglan sleeve with darts and a gusset under the sleeve. The 

result shows that the garment with raglan and gusset is the best for use as basic block for both 

departments for urban and sportswear because it shows the best fitting results in all positions.  
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FÖRORD 
Denna studie är skriven av intresse av att få mer förståelse av konstruktion och passform för 

raglanärm och i vilket syfte den används till. 

Jag vill tacka min handledare på företaget för att ha gett support för denna studien. Jag vill 

även tacka min hadlenadre på skolan och medstudenter Sandra Dahlström, Evelina Johansson, 

Sandra Lamti och Michaela Bergroth för opponering och stöd av denna rapport. 

 
 

  



 
 

TERMINOLOGI 

I denna studie framkommer det olika facktermer för att beskriva olika händelser gällande 

plagget. Dessa termer beskrivs nedan.  

 

Grundkonstruktion  Ett mönster som är anpassad för en bas för olika modeller 

Avprovning Uppsydda prover provas av på person och analyseras av 

konstruktören  

Passform  Hur plagget sitter på kroppen  

Överärmsvidd  Viddmåttet över överärmen  

Simulering  Påklädnad i 3D program  

Avatar  Provperson i lectras 3D program 

Provperson  Person som används vid avprovningar för att stämma av 

passformen av plagget  

Insnitt  Intag av material för att ge form  

Axelspets  Axelns yttre kant på ett grundmönster 

 

 

Figur 1, Relevanta termer för raglan grund 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  
 
Ett svenskt företag är uppdragsgivare till detta examensarbete. Företaget arbetar med 

funktionsplagg och vardagskläder för en aktiv person. Företaget är uppdelat på två olika 

avdelningar. Den ena avdelningen arbetar med funktionskläder (Sport) och den andra 

avdelningen arbetar med plagg för vardagen för en person som är aktiv (Vardag). Under en 

lång period har företaget inte utgått ifrån några grundkonstruktioner utan har skapat nya stilar 

utifrån gamla stilar som är liknande. Under denna tid har det märkts att passformen har skiljt 

sig åt från båda avdelningarna. Det har upplevts att storlekarna kan variera från de olika 

avdelningarna även fast de utgår ifrån samma mått. Det är viktigt att företaget kommer att 

använda samma grund så resultaten av plaggen från båda avdelningarna liknar varandra i 

slutändan. Kunden ska kunna känna sig säker med att hitta plagg som passar dem och att de 

kan ha en och samma storlek på hela företagets sortiment.  

 

Ett problem företaget har är att få till en raglanärm som inte drar från överärmsvidden, över 

byst och vid bröstbredden samt ligga snyggt över axeln. Företaget använder denna lösningen 

på ärm mest för deras produkter för skidkläder då de är det plaggen som kräver mest rörelse. 

Samtidigt som de gör kläder för vardag för en aktiv person vilket menas att man ska kunna ha 

rörelse för att cykla till exempel.  Eftersom att företaget inte utgår från några grunder alls 

uppstår detta problem regelbundet då basen för raglanärmen inte har utvecklats, då det blir att 

utvecklingen till en bra raglanärm alltid sker vid formning av modellen. Genom att detta 

problem har upptäkts på företaget har det väckts tankar om varför företag väljer raglan för att 

få mer rörelse i plaggen då olika diskussioner har kretsat kring raglan dels om vad raglan ska 

vara bra för och ”vart kommer egentligen rörelsen ifrån?”.  

 

 

1.2 Problemformulering 

  
Resultatet av att företaget inte utgår från någon grund är att passformen från båda 

avdelningarna skiljer sig från varandra för mycket. Det underlättar om företaget använder sig 

av liknande grundkonstruktioner för att i slutändan få liknande resultat. Processen i dagsläget 

blir ibland lång när de till exempel vill skapa något nytt som de inte har gjort tidigare. 

Eftersom att företaget idag använder sig mycket av raglanärm och om de ska skapa stil med 

isättningsärm måste de skapa en ny från grunden samt om de ska göra stora ändringar på 

raglanärm måste de göra stora justeringar vilket påverkar passformen mycket.  

 

Processen har även blivit längre då mönsterkonstruktörerna inte har någon bra grund och 

behöver ofta skapa  nya ärmar på nya modeller som designern har designat. Företaget 

använder sig mycket av raglanärm, däremot har de inte utvecklat en grund för en raglanärm 

som är riktigt bra. Företaget undankommer inte från dragningar för raglanärmen.   

 

Med detta kommer det skapas nya grunder för dam och ett projekt som kallas one brand one 

fit vilket menas med att båda avdelningarna kommer att utgå ifrån samma/liknande grund. 

Grunden ska vara anpassad till båda avdelningarna så passformen liknar varandra i slutändan. 

Olika konstruktioner för rörelse i ärmen kommer även att jämföras och analyseras för att ta 

reda på vad som krävs för olika typer av plagg.  
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1.3 Tidigare undersökningar och litteraturgenomgång 
 
I en tidigare studie har en grund med isättningsärm tagits fram som är anpassad till företaget. 

Denna grundkonstruktion är framtagen från grunden och har en vanlig isättningsärm med en 

låg ärmkulle. Grunden har en rörelsevidd på 20 cm. Denna konstruktionen är anpassad för 

båda avdelningarna.   

 

Det finns olika litteraturer som visar hur en ska gå tillväga för att konstruera. Öberg, Ersman, 

Cedervall & Svensson, (2010) och Aldrich, (2015) är två litteraturer som har bra 

konstruktioner för att skapa fram en grunkonstruktion och även olika typer av raglanärm.  
Liechty, Pottberg, & Rasband, (2010) är en litteratur som visar hur man kan justera mönster 

för plagg/grunder som inte har en bra passform. Därav finns det en del som saknas i 

litteraturen och det är hur en konstruktion är skapad för att få mer rörelser för just 

raglanärmen. Därav har det diskuterats med mönsterkonstruktörer från företaget hur detta kan 

lösas. I tidigare studie har det kommit fram till att om en panel eller en kil läggs till under 

ärmen vid ärmhålet framkommer ytterligare rörelse för ärmen.  
 

1.4 Syfte  
 

Syftet med denna rapport är att ta fram grunder med raglanärm för jacka som är anpassad för 

god rörelsefrihet med ett tillfredställande utseende.  

 

1.5 Frågeställningar  
 
Vilka delar är viktiga i en grundkonstruktion för att skapa en bra grund för raglan ärm?  

Vilka skillnader krävs för att skapa grunder med raglan anpassade för vardagskläder samt för 

sportkläder?      

1.6 Avgränsningar 
 
I denna rapport kommer inte passformen på övriga punkter så som midja och stuss samt 

handledsvidd ha någon fokus. Studien kommer bara att fokuseras på områden runt omkring 

raglan ärmen och de punkter som stödjer raglan.  Avprovningar kommer att ske visuellt, i 3D 

däremot är avprovningen för 3D inte huvudpunkten för resultatet av grunderna och kommer 

bara att användas som hjälpmedel för att förenkla processen. Toilerna kommer att sys upp i en 

enkel toile väv i bomull då passformen för raglanärmen oftast alltid ändras på sig vid byte av 

material.   
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2. LITTERATUR ÖVERSIKT 
 
Detta avsnitt beskriver litteraturen som har anväds för att ta fram bra lösningar för 

raglanärmen  

 

2.1 Grundkonstruktion  
Det är viktigt att kunna förstå ett mönster, vad som påverkar vad och vart olika 

passformsproblem kommer ifrån. Fayoomy & Tahan, (2014) berättar att ett grundmönster är 

viktigt att utgå ifrån om man ska konstruera ett plagg. Det tar tid att komma fram till ett bra 

resultat för ett grundmönster; däremot tar det längre tid att skapa ett nytt plagg med en god 

passform varje gång man börjar med en ny stil. I litteraturer om mönsterkonstruktion beskrivs 

det hur en grund kan skapas. Öberg, Ersman, Cedervall & Svensson, (2010) beskriver hur 

grunder kan skapas för att hitta balans i plagget och hur uträkningen sker för ärmen. 

Uppbygnaden av grundmönstret skiljer sen till viss del mellan Öberg, Ersman, Cedervall & 

Svensson, (2010) och Aldrich, (2015). I detta läget är det konstruktörens erfarenhet som styr. 

Om personen är en erfaren mönsterkonstruktör bör denna veta vilken konstruktion som 

kommer att passa bäst till ändamålet.  

2.2 3D  
Genom att arbeta med 3D program kan flera olika företag få till en passform som passar dem 

enklare. I dagsläget är det svårt för företagen att ha tillgång till provmodeller så mycket som 

företagen egentligen behöver. Till exempel har ett företag som tillverkar kläder för sport en 

helt annan kroppstyp de är ute efter än ett modeföretag som skapar kläder för en 

standardkropp. Även fast måtten kan vara den samma är endå volymen på kroppen olika om 

företagen utgår ifrån en vältränad kropp och en icke vältränad kropp. Företagen kan underlätta 

konstruktionen att få till en bra passform genom att använda 3D program och prova av 

grunderna i de programmen som Liu, Zhang, & Yuen, 2010 och Huang, Mok, Kwok, & Au. 

(2012) beskriver i sina studier. 

 
I studien av Liu, Zhang, & Yuen, 2010 beskrivs det hur en kropp kan simuleras in till en 

avatar som används i ett cad baserat 3D program. Liu, Zhang, & Yuen, 2010 beskriver även 

att det är möjligt att justera kroppens mått i programmet för att få en modell som är passande.  

I 3D programmet går det även att rita ut skärningar som sedan konverteras till 2D för att 

enkelt kunna se vart placeringen av dessa linjer kommer att sitta. Studien av Liu, Zhang, & 

Yuen (2010) menar att genom att konstruera på det här sättet snabbar upp processen.  En 

studie av Huang, Mok, Kwok, & Au. (2012) visar en metod där grundmönster konstrueras 

från Cad program i 3D. Genom att skapa mönster direkt i 3D och sedan konvertera det till 2D 

bevisar Huang, Mok, Kwok, & Au att det har många fördelar att arbeta på detta sättet. Till 

exempel är det enklare att fördela hållning och se om passformen är bekväm redan i första 

stadiet av konstruktionen. Det underlättar processen genom att placera ut riktlinjer såsom 

midjelinjer samt armbågslinjer etc. Studien bevisar att genom att konstruera utifrån 3D får 

plagget en fin balans från start. Denna metod kan snabba på processen med att få till en bra 

grund och är även mer hållbart då mindre toiler behöver sys upp.  

2.3 Raglan 
Det finns olika litteraturer som visar olika sätt som en raglanärm kan konstrueras. Öberg, 

Ersman, Cedervall & Svensson, (2010) beskriver olika raglanärmar. I litteraturen finnes en 
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konstruktion med ok i ett med ärmen, raglanrock som liknar ärm med ok men har mer 

rörelsevidd. Litteraturen visar även en standard raglanärm som är anpassad till en kavaj. Även 

litteraturen Aldrich, (2015) visar en konstruktion för ok med ärm i ett och en standard 

raglanärm.  

2.4 Rörelse 
Det är svårt att få till ett plagg med god rörlighet. Om plagget har en set-in-sleeve eller en 

raglanärm har de båda plaggen olika rörligheter. Liu, & Kennon, 2005 beskriver att genom att 

lägga till vidd över ryggbredden och för ärmen ökar rörligheten och gör plagget mer bekvämt 

för en konstruktion med set-in-sleeve. 

Teko design & business (2013) beskriver olika lösningar på konstruktion för att få mer rörelse 

i plagget. Studien visar delvis olika konstruktoiner för raglan men även hur man kan 

konstruera in en kil under ärmen för att förlänga underärmen för ytterligare rörelse.   

I litteraturen Watkins & Dunne (2015)  beskrivs orsaken till rynkor, till exempel om rynkor 

uppkommer betyder det att konstruktionen är för kort eller för lång vid en punkt. Litteraturen 

beskriver hur mer rörelse kan skapas i mönstret med hjälp av en panel. Författaren beskriver 

även att hållning kan placeras vid panelen eller kilen för ökad rörlighet.  

2.5 Avprovning 
Avprovningar är en stor del av processen av framtagning av plagg. Det är under avprovningar 

passformen kontrolleras och diskussioner om vilka ändringar som behöver göras. Litteraturen 

Liechty, Pottberg, & Rasband, (2010) visar olika sätt konstruktionen kan justeras till en bättre 

passform.  

 

  



13 
 

3. METOD 
Metoden beskriver hur processen ser ut för att få fram en grundkonstruktion för raglan och 

undersöka varför raglan anses ha mer rörelse i sig.  

 

3.1 Förstudie 
En undersökning av olika jackors mönster har skett för att se hur företaget har kommit fram 

till olika lösningar för raglanärm samt även information från både litteratur och vetenskapliga 

artiklar.  

 

3.2 Konstruktion  
Grundkonstruktionen som kommer att användas för att konstruera raglanärm är en grund som 

skapades till företaget i en tidigare studie som är godkänd av företaget. Denna 

grundkonstruktion som är konstruerad från Öberg & Ersman 2010 konstruktionsbok och 

inehåller insnitt som är från mitten av axeln till bystpunkten vilket nu behövs flyttas 5 cm 

under ärmen för att inte störa raglan skärningen.  

 

Idag arbetar företaget manuellt med att tejpa linjer på ett plagg som de har haft tidigare 

sesong. Denna process kommer i denna studie att göras med hjälp av 3D. Med hjälp av att 

använda 3D blir processen en del snabbare enligt Liu, Zhang, & Yuen 2010. När linjen för 

raglanskärningen placeras ut i 3D kan den enkelt överföras till 2D och placeringen blir exakt 

där den är menad till att vara. 3D avataren kommer även att justeras till en kropp som har 

samma mått som en standard 88 men har ett mer vältränat utseende. Med hjälp av att göra 

denna process kommer det att synas på en gång om vart mer vidd behöver läggas till för just 

den kroppstypen. Även avprovningar i 3D kommer att ske för att enkelt kunna göra små 

ändringar på plats för att även här snabba upp processen. Linjerna kan sedan enkelt överföras 

till Modaris 2D program (Lectra 2017a) och raglanärmen kan konstrueras utiftån det.  

  

Tre olika konstruktioner skapas, en konstruktion med bara raglanärm, en konstruktion med 

raglanärm och panel under ärmen och en konstruktion med ett insnitt vid raglanärmen.  

 

3.3 Sömnad  
Alla grunderna sys upp i en enkel bomullsväv för att kunna jämföra olika typer av 

raglanärmar och se vad de ger för rörelse och uttryck. Mönstret skrivs ut från Lectras 

Cadbaserade program Modaris (Lectra 2017a) och appliceras på tyget som sedan klipps ut och 

sys upp med 1 centimeter sömsmån i alla sömmar.  

 

3.4 Virtuell avprovning 
Grunderna kommer i detta steget provas av i Lectras 3D program (Lectra 2017a). Grunderna 

provas dels av i 3D programmet innan sömnaden men även efter sömnaden och avprovningen 

för att enkelt kunna justera mönstret och se ändringarna på en gång i 3D programmet.  

 

3.5 Avprovning 
Proverna provas av på 2 olika provpersoner som har kroppmåtten som är inom ramen från 

företagets kroppsmåttlista som beskrivs i tabell 1 nedan. Provpersonerna har godkänt att 

medverka i studien. De två provpersonerna  har en kroppstyp av den tränade formen vilket 

menas att båda har en aning bredare ryggbredd. Under avprovning kontrolleras rörelsen i 

grunden om den är tilltäkligt rörlig eller om det tar emot någonstanns på grunden när kroppen 
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är i rörelse även utseendet på raglan kommer att bedömas under avprovningen för att kunna 

jämföra de olika grunderna för sport och vardag. 

Tabell 1 Kroppsmått på provmodellerna samt företagets kroppsmått 

Måttbeskrivning kroppsmått Provperson A Provperson B 

Bystvidd 92 94 90 

Midjevidd 74 73 76 

Stussvidd 99 94,5 101 

Ärmlängd 61 59 57 

Ärmlängd från mitt 

bak 

81 78 80 

Överärmsvidd 29 29 28 

Armbåge 24 25 25 

Handled 16 16,5 16 

Axelbredd 40 38 40 

Ryggbredd 37 37 35 

  

Utöver att proverna provas av på provpersonerna provas de även av på plats på företaget med 

deras konstruktörer från båda avdelningarna. Anledningen till detta är att få respons från 

företaget.  

3.6 Analysering  
Under avprovningarna svaras det på ett avprovningsprotokoll figur 2. Detta protokoll måste 

fyllas i av den anledningen att särskilja de olika toilerna och hur toilerna sitter på olika 

provpersoner samt vilken typ av rörelse provet har. I detta steget beskrivs fördelarna och 

nackdelarna med de olika lösningarna om vad som passar bäst för vardag och sportplagg.  
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Figur 2, Avprovningsprotokoll 
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4. RESULTAT 

I detta avsnitt i rapporten beskrivs hur grunderna togs fram samt resulatet av de olika 

grunderna  

 

4.1 Förstudie – undersökning av olika lösningar  
I ett tidigare skede skapades två grunder för jacka med 20 cm rörelsevidd på företaget då 

företaget saknar mönstergrunder. Dessa två grunder är anpassade för vardagsplagg samt 

sportplagg.  

Innan mönstret skapades undersöktes olika konstruktioner om hur raglan skapas. Mycket 

inspiration togs från företaget då de har god kunskap inom raglan och även inspiration från 

mönsterkonstruktionsböcker. Olika mönster jämfördes på företaget för att få inspiration om 

vilka lösningar som finns på befintliga jackor i butik samt även jackor från tidigare 

kollektioner. I denna undersökningen märktes det att lösningarna var väldigt olika från 

varandra i utsende av mönsterdelarna. Jackorna hade kombinationer med panel och insnitt vid 

raglan skärningen eller bara insnitt vid raglan skärningen. Den enkla raglanärmen hade både 

kort och lång sträcka vid skärningen. I en diskusson med företaget visades det att den med 

väldigt kort raglanskärning hade en god passform och var väldigt populär bland kunderna.  

4.2 Konstruktion 
Det allra första som gjordes på mönstret var att flytta på bystinsnitten som går över bysten och 

nu behöver flyttas ner till under ärmhålet för att inte vara ivägen för raglanskärningen. När det 

var färdigt var det dags att skapa raglanskärningen. För att processen skulle gå snabbare 

simulerades grunden i Lectras 3D program och skärningen placerades ut direkt på grunden i 

programmet (Lectra 2017a). Denna linjen överfördes sedan in till Lectra Modaris 

konstruktions program i 2D (lectra 2017b) och konstruktionen arbetades fram. Därefter 

konstruerades grunden enligt Teko design & business (2013).  

På bilden nedan figur 3 visas skillnaden på mellan de olika grunderna. Runtomkring armhålet 

och axel är det ingen större skillnad mellan de två grunderna, däremot är ärmkullen olik samt 

en aning smalare överärmsvidd. Det bestämdes att raglan konstruktionen skulle konstrueras 

från båda grunderna för att kunna se om det blir någon skillnad mellan de olika 

konstruktionerna eller om den ena får ett bättre resultat än den andra. Företaget har en jacka 

som säljer väldigt bra. Den jackan är konstruerad med en kort sträcka för axeln. Detta 

kommer även undersökas i avprovningenmom resultatet för en kort sträcka kommer att vara 

en bra  lösning för dessa grunder.  
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Figur 3, konstruktion med isättningsärm 

4.3 Modaris 3D  
En tränad kropp kan ha samma mått men kan däremot upplevas annorlunda. Därav har 

avataren i lectaras 3D program (Lectra 2017a) justerats för de mått som företaget har och har 

fått ett utseende som är mer vältränad. Figur 4 visar hur avataren ser ut när den är oförändrad. 

Efter justeringarna har avataren fått ett utseende som liknar provperson A och B figur 5. 

 

Figur 4, avataren innan justeringarna  

  

Figur 5, avateren efter justeringarna 
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Grunden med isatt ärm simulerades i 3D för att kunna rita ut linjer för där raglan ärmen ska 

placeras, figur 6. Som sedan konverterades till modaris konstruktionsprogram (Lectra 2017b). 

Därefter var det enkelt att konstruera raglanärmen genom att rita av linjen som kom ifrån 3D 

programmet.   

 

Figur 6, Placering av raglanskärning 

  Denna process gjordes på mönstret för sport och för vardag för att se om det blir någon 

skillnad på resutatet. Figur 7 visar skillnaden mellan dessa mönster då skillnaden mellan dessa 

är att bredden över axeln är större för mönstret på sport.  

 

Figur 7, första mönster för raglan 

4.4 Avprovning och justeringar 

Resultatet visar att dragningarna sitter på samma ställen på överärmsvidden. Grunden för 

sport har en aning större veck än vad grunden för vardag har. Passformen över axeln är inte 

tillfredsställande på någon av grunderna. Grunden för vardagen har en passform som behöver 

arbetas med mer än grunden för sport då innre axelspets sticker upp för mycket vid halsen, 

figur 8. Frågor i ett avprovningsprotokoll har svarats på under tiden som proverna provades av 

på personen. Detta protokoll gjordes på alla prover och finnes i bilaga 1 och 2.  
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Justeringar gjordes på båda grunderna i Modaris 2D program och simulerades sedan i 3D för 

att förenkla processen. Grunden för vardag justerades mest runt raglan skärningen och hals. I 

figur 9 visar de olika justeringarna som gjordes på mönstret då röd och svart är från första 

mönstret samt lila är den justerade möstret för vardag och det blåa mönstret är det justerade 

mönstret för sport. Vidden för överärmen har minskats på båda mönstrerna. 

 

 

Figur 9, justering av mönster 

Justeringarna som gjordes visade ingen större skillnad för rörelsen mellan de två olika 

grunderna. Däremot resulterade grunden för vardag figur 10, med en finare passform och det 

bestämdes att arbeta vidare med denna grunden. Under avprovningen visades det att länden 

Figur 8, Resultat för första prov av sport och vardag 
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för axeln var för kort och vinkeln på axeln bör vinklas upp mer och bli rakare, figur 10 som 

även beskrivs i avprovningsprotokollet i bilagan 3 . 

 

Figur 10, andra prov från grunden för vardag  

Justeringar gjordes på mönstret vilket var att längden för axeln behövdes bli längre för att 

falla finare över axeln. Ärmhålsdjupet blev även 1 centimeter djupare och överärmsvidden 

smalare, figur 11. 

 

Figur 11, justeringar av mönster två och tre 

Ändringarna som gjordes resulterade i att dragningarna kvarstår på den nya toilen, däremot är 

dragningarna inte lika grova som är beskrivet i avprovningsprotokollet i bilagan 4. Figur 12 

visar att materialet faller mjukare över axeln.   
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Figur 12, tredje prov från grunden för vardag 

Enligt författarna Teko design & business (2013) och Watkins & Dunne (2015) beskrivs det 

att ytterligare rörelse kan förekomma om plaggen är konstruerade med en panel eller en kil 

och därav konstruerades grunder med en panel och kil med insnitt för att jämföra skillnaden 

mellan de olika proverna hur de ser ut till utseende samt hur skillnaden är i rörelse. Dessa 

grunder jämförs i figur 13 nedan.  
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Modell 

beskrivning 

Provperson A Provperson B 

Rörelse utåt 

utan panel  

  

  

Kommentar: 

Finner rynkor över överärmen samt över byst och rygg  

Rörelse utåt 

med panel  

 

  

Kommentar:  

Dragningarna har minskats över överärmen, byst samt rygg. 

Rörelse utåt 

med insnitt 

och inbyggd 

kil. 
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Kommentar:  

Dragningar över överärm. Mindre dragningar över byst fram, mer bak. 

Rörelse 

uppåt utan 

panel 

 

  

 

Kommentar:  

Dragningar under byst och över ryggbredden.  

Ärmarna tar emot vid överärmen och drar upp plagget 

Rörelse 

uppåt med 

panel 

 

  

Kommentar:  

Mindre dragningar över byst  

Rörelse 

uppåt med 

insnitt och 

inbyggd 

kil. 

 

 

Kommentar:  

 Mindre dragningar under byst  

Figur 13 rörelse jämförelse mellan 3 olika grunder 
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Resultaten av dessa tre toiler är att de har dragningar på samma ställen, däremot har 

dragningarna minskat när en panel har lagts till samt en kil och insnitt som visas i en 

överblick i figur 14, 15 och 16. Det röda indikerar hur mycket dragningar som finns på 

plaggen vid olika rörelser.  

Figur 17, 18 och 19 visar hur resultatet blev utseende mässigt för de olika lösningarna. Figur 

17 och 18 har ett liknande utseende, dragningarna sitter ungefär på samma ställen. Figur 19 är 

den toilen som visar bäst resultat då den drar minst över överärmsvidden. Genom att lägga till 

insnitt vid skärningen gjorde att axeln har fått mer form och då faller finare över axeln.  

 

Figur 17, Enkel raglan på provperson A och B 

 

Figur 18, Raglan med panel på provperson A och B 

Figur 15 Beskrivning av dragningar 
för raglan 

Figur 16 Beskrivning av dragning för 
raglan med panel 

Figur 14 Beskrivning av dragningar för 
raglan med insnitt och kil 
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Figur 19, Raglan med kil och insnitt på provperson A och B 
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5. RESULTAT- OCH METODDISKUSSION 
 

5.1 Resultatdiskussion  
 
Genom att pröva olika lösningar på raglanärmsgrunden visade olika resultat. Som visat i den 

studien Watkins & Dunne (2015) visar att dragningar betyder att tyget tar emot och är för 

kort. Genom att lägga till en panel gjorde dragningarna minskade och ytterligare rörlighet 

framkom. Även grunden med kil under ärmen ökade ytterligare rörlighet och insnitten som 

lades till vid raglanskärningen gjorde att dragningarna vid normal position av armar 

minskades.  

 

Företaget föreslog att lägga till insnitt vid raglanskärningen då de har gjort det på en del av 

deras plagg tidigare. I denna undersökningen kom det fram till att mer form kan framkomma 

vid axeln då den faller mer som om ärmen skulle vara en isättningsärm. Teko design & 

business (2013) visar att genom att lägga till en kil är det möjligt att få mer rörelse i plagget. 

Den inbyggda kilen gör att sträckan under ärmen blir längre vilket gör att ärmen går att lyfta 

utan att ta emot för överdelen. Denna grund är den grund som passar bäst för båda 

avdelningarna då den visar bäst resultat vid alla positioner.  

I litteraturen Watkins & Dunne (2015) beskrev det att om en panel lades till på plagget kan 

det öka rörlighet vilket resulterade i att vara sant. Resultatet av att göra denna lösning visar att 

ytterligare rörlese kan förekomma vid panelen då sträckan blir längre under ärmen. Teko 

design & business (2013)  beskriver även att två material kan blandas för att öka rörligheten 

ytterligare. Teko design & business (2013) menar att om materialet vid panelen kan vara i ett 

stretch material som gör att plagget kan skapas med en mer åtsittande passform utan att få 

mycket dragningar vid överärmen.    

Denna studie visar hur olika lösningar kan få olika resultat beroende av vad som ska skapas. 

Det bästa resultatet för en grund som ska passa båda avdelningarna är grunden med insnitt och 

en inbygd kil under ärmen. Anledningen till att denna grund anses som den bästa är att den 

har bäst passform när armen är i normal position och att den har nästan lika bra rörelse som 

grunden med panel. Denna grund passar en jacka för en person som cycklar till jobbet eller en 

jacka för en person som åker skidor.   



27 
 

5.2 Metoddiskussion 
 
För att ha förståelse över vad som påverkar en raglan ärm är det bra att skapa mönster från 

grunden. Det visade vilka delar av den tidiga grunden som är viktiga. I tabell 2 baskrivs de 

delar som är viktiga för att konstruera en bra grund med raglan.   

 

 
Tabell 2, Viktiga delar för att skapa en bra grund för raglan 

Förändringar vid framtaging av raglan Oförädrade delar vid framtagning av 

raglan 
Axel Ryggbredd 

Ärmkulle Bystvidd 

Överärmsvidd 

 
De första mönstrerna som skapades visades ha mycket dragningar vid överärmen. Det 

diskuterades på företaget vid en avprovning om hur mönstret kunde förändras för att minska 

dragningarna. På företaget diskuterades det att om att ärmen behövdes placeras 1,5 till 2 cm 

från yttre axelspets för att skapa längre sträcka för axeln. I och med att detta görs faller ärmen 

ner över axeln och mindre dragningar framkommer. Även axelns vinkel behövdes justeras då 

grunden hade 4 cm lutning på axeln men bara behövde ha 1 cm lutning. I början av studien 

undersöktes olika mönster från företaget då en av dem var ett mönster som företaget tyckte 

hade en bra passform men ett annorlunda mönster då sträckan för axeln var väldigt kort. I 

denna studie visas att om konstruktionen ska bli lyckad för att återskapa en grund med detta 

mönster behövs studien göras i olika material. För denna studie visades det att det bästa 

resultatet var att ha en längre sträcka för axeln.  

 

 

 Huang, Mok, Kwok, & Au. (2012) beskriker i sin studie att genom att konstruera linjer i ett 

3D program kan man få en bättre placering av skärningar, insnitt samt panel. Genom att 

konstruera på detta sättet under hela studien har processen underlättas. Placerigen av 

raglanärmen fick en bra placering från början. Avprovningarna i 3D underlättade även 

processen då justeringar kunde göras direkt utan att behöva sy upp ett prov.  
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6. SLUTSATS 
 
Syftet med denna studie är att  undersöka vart rörelsen kommer ifrån i en raglanärm och vad 

man kan göra för att öka rörligheten i ett plagg. För att få reda på en viss information har två 

forskningsfrågor ställts.  

 

▪ Vilka delar är viktiga i en grundkonstruktion för att skapa en bra grund för raglan ärm?  

 
De viktigaste delarna för grunden är bystmåttet och att balansen är bra. Efter första 

avprovningen med företaget visades det att axeln behövdes lyftas och att ärmkullen inte har 

jätte stor betydelse över hur hög den är. I början av studien prövades det om det gick att göra 

en raglan med en kort sträcka vid axeln då företaget har en jacka som är storsäljare med en 

kort sträcka. Resultatet av detta blev inte lyckat då materialval har en stor betydelse.    

     

▪ Vilka skillnader krävs för att skapa grunder med raglan anpassade för vardagskläder 

samt för sportkläder?      

Alla tre grunder fungerar för båda avdelningarna mer eller mindre. Däremot behöver 

avdelningen för sport justera grunderna mer så mer rörelser kommer in i plagget medans 

avdelningen för vardag inte behöver det.  

Alla grunder kan justeras och arbetas med för att få in en snygg design som passar de olika 

avdelningarna. 
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7. SLUTORD 
 

Resultatet av studien är menat att företaget ska få inspiration av vad de kan göra för att skapa 

grunder som passar för båda avdelningarna. I detta fallet för jacka som kräver mer rörelse än 

andra plagg. Detta för att företaget ska få en så lik passform som möjligt för båda 

avdelningarna.  

För fortsatt forskning kan denna studie utvecklas med att göra grunderna i olika material för 

att se vad det har för påverkan för raglan och rörelsen.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Avprovnings protokoll 
 Datum 2013-04-18 Provperson A  

Skapare Petra Jardemyr Toile NR. 1 Sport 

 
Trådrak 

Rätt placerad ?  
JA 

 
NEJ 

 

Förslag på ändringar 
  

 

 
Balans fram och bak 

Balanserad   
JA 

 
NEJ 

 

Förslag på ändringar 
Ärmen är en aning vriden och halsringningen behöver 

vimmas 
 

 
 

Släthet 

Finns oönskade veck 

och/eller rynkor? 

 
Stora veck över biceps 

Förslag på ändringar Öka axel längden en aning och ta in biceps 
 

 
 

Rörelse 

Finns det tillräkligt med 

rörelse ? 

 Bra rörelse över ryggen. Begränsad rörelse vid lyft av 

arm 

Förslag på ändringar 
 

 

 
 

Överärm 

Är rörelsevidden 

Tillräklig vid överärm ? 

  
för mycket rörelseviddvid överärm 

Förslag på ändringar  
minska måttet för överärm 

 

 
 

Axel 

Sträckning över axeln ? 
  

axeln är för kort 

Förslag på ändringar  
öka axeln 

 

 
 

Byst 

Är det några dragningar 

över bysten ? 

  
Nej 

Förslag på ändringar 
 

 

 

Bröstbredd 

Är rörelsevidden tillräklig över 

bröstbredden ? 

  
JA 

Förslag på ändringar 
 

 

 
 

Ryggbredden 

Är rörelsevidden tillräklig över 

ryggbredden ? 

  
JA 

Förslag på ändringar 
 



II 
 

 

 

Bilaga 2 

Avprovnings protokoll 
 Datum 2013-04-18 Provperson A  

Skapare Petra Jardemyr Toile NR. 1 vardag 

 
Trådrak 

Rätt placerad ?  
JA 

 
NEJ 

 

Förslag på ändringar 
  

 

 
Balans fram och bak 

Balanserad   
JA 

 
NEJ 

 

Förslag på ändringar Justera axlellängden samt vimma halsringningen 
 

 
 

Släthet 

Finns oönskade veck 

och/eller rynkor? 

 
Stora veck över biceps 

Förslag på ändringar Öka axel längden en aning och ta in biceps 
 

 
 

Rörelse 

Finns det tillräkligt med 

rörelse ? 

 Bra rörelse över ryggen. Begränsad rörelse vid lyft av 

arm 

Förslag på ändringar 
 

 

 
 

Överärm 

Är rörelsevidden 

tillräklig över biceps ? 

  
för mycket rörelsevidd vid överärm  

Förslag på ändringar  
minska måttet för överärm 

 

 
 

Axel 

Sträckning över axeln ? 
  

Axeln är för kort 

Förslag på ändringar  
Öka axeln 

 

 
 

Byst 

Är det några dragningar 

över bysten ? 

  
inga oönskade dragningar över byst 

Förslag på ändringar 
 

 

 

Bröstbredd 

Är rörelsevidden tillräklig över 

bröstbredden ? 

  
JA 

Förslag på ändringar 
 

 

 
 

Ryggbredden 

Är rörelsevidden tillräklig över 

ryggbredden ? 

  
JA 

Förslag på ändringar 
 



III 
 

Bilaga 3  

 
Cfsv  

Bilaga 3 

Avprovnings protokoll 
 Datum 2013-04-18 Provperson A  

Skapare Petra Jardemyr Toile NR. 2 vardag 

 
Trådrak 

Rätt placerad ?  
JA 

 
NEJ 

 

Förslag på ändringar 
  

 

 
Balans fram och bak 

Balanserad   
JA 

 
NEJ 

 

Förslag på ändringar Justera axlellängden 
 

 
 

Släthet 

Finns oönskade veck 

och/eller rynkor? 

 Stora veck över biceps, men inte lika mycket som den 

tidigare 

Förslag på ändringar 
Öka axel längden genom att lägga ärmkullen längre 

ifrån yttre axelspets 
 

 
 

Rörelse 

Finns det tillräkligt med 

rörelse ? 

 Bra rörelse över ryggen. Begränsad rörelse vid lyft av 

arm 

Förslag på ändringar 
 

 

 
 

överärm 

Är rörelsevidden 

tillräklig över biceps ? 

  
för mycket rörelsevidd vid överärm 

Förslag på ändringar  
minska måttet för överärm 

 

 
 

Axel 

Sträckning över axeln ? 
  

Axeln är för kort 

Förslag på ändringar  
Öka axeln 

 

 
 

Byst 

Är det några dragningar 

över bysten ? 

  
inga oönskade dragningar över byst 

Förslag på ändringar 
 

 

 

Bröstbredd 

Är rörelsevidden tillräklig över 

bröstbredden ? 

  
JA 

Förslag på ändringar 
 

 

 
 

Ryggbredden 

Är rörelsevidden tillräklig över 

ryggbredden ? 

  
JA 

Förslag på ändringar 
 



IV 
 

Bilaga 4 

Avprovnings protokoll 
 Datum 2013-04-18 Provperson A  

Skapare Petra Jardemyr Toile NR. 3 vardag 

 
Trådrak 

Rätt placerad ?  
JA 

 
NEJ 

 

Förslag på ändringar 
  

 

 
Balans fram och bak 

Balanserad   
JA 

 
NEJ 

 

Förslag på ändringar Balansen är bättre än tidigare men den behövs 
fortfarande justeras för en bättre passform. Men just 
för denna studie är den tillräklig för att kunna jämföra 
olika lösningar 

 

 
 

Släthet 

Finns oönskade veck 

och/eller rynkor? 

 Veck över biceps, men inte lika mycket som den 

tidigare 

Förslag på ändringar 
 

 

 
 

Rörelse 

Finns det tillräkligt med 

rörelse ? 

 Bra rörelse över ryggen. Begränsad rörelse vid lyft av 

arm 

Förslag på ändringar 
 

 

 
 

Överärm 

Är rörelsevidden 

tillräklig vid överärm ? 

  
Lagom rörelsevidd vid överärmen  

Förslag på ändringar  
 

 

 
 

Axel 

Sträckning över axeln ? 
  

Bra 

Förslag på ändringar  
 

 

 
 

Byst 

Är det några dragningar 

över bysten ? 

  
inga oönskade dragningar över byst 

Förslag på ändringar 
 

 

 

Bröstbredd 

Är rörelsevidden tillräklig över 

bröstbredden ? 

  
JA 

Förslag på ändringar 
 

 

 
 

Ryggbredden 

Är rörelsevidden tillräklig över 

ryggbredden ? 

  
JA 

Förslag på ändringar 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


