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Sammanfattning 
Det mest vanliga idag är att kostymbyxor har två sidsömmar eftersom den har en stor vikt för 
plaggets passforms och komfort. Om dessa inte existerar måste byxans innerbensöm inrymma 
all passform vilket gör det problematiskt då byxan ska sitta nära kroppen. 
Studien är ett samarbete med ett svenskt modeföretag som vill skapa en effektivare 
konfektionslösning rörande borttagningen av en figurnära kostymbyxas sidsöm. 
 
Uppsatsen använder sig av företagets mest sålda vara för revidering, tillsammans med 
jämförelse av litteratur och en marknadsundersökning. 
Andra metoder som används i undersökningen är avprovning på intern provmodell som 
bedömts visuellt och via ett avprovningsprotokoll men också tabeller i form av krav- och 
måttlistor. 
 
Genom att applicera mönsterkonstruktionen på tyg i olika vinklar i förhållande till tygets 
trådrak har olika resultat påvisats. Resultatet visar bättre passform vid en trådrak parallellt 
med varpriktningen. Det visar sig även finnas ett samband med materialets 
draperingsförmåga, det mjukare materialet i studien ger ett finare fall. Medan 45° trådrak från 
varpriktningen visade ett resultat som hade passformsbrister.  
 
Nyckelord 
Kostymbyxa – Passform – Sidsöm – Trådrak – Avprovning  
 
Abstract 
The most common things today is that suit pants have two side-seams because it's of great 
importance to achieve the desired fit and comfort of the garment. Without the side-seams, the 
inside leg seam would have to involve all fits, which makes it problematic considering the 
garment is supposed to stay tight to the body. 
The study is a collaboration with a Swedish fashion company that wants to creat a more 
effective clothing solution for removal of a figurative suit pants side-seams. 
 
The essay uses the company’s best-selling product for revise, along with comparing of 
literature and one market research. 
Other methods used in the survey are tests on an internal test model, assessed visually and 
through a test protocol, but also test charts in regard to requirements and measurements.  
 
By applying the pattern to the fabric at different grainlines, different results have been shown. 
The results shows better fit at grainline parallel to the warp direction. It also turns out that 
therse is a connection with the draping ability of the material, the softer material in the study 
gives a finer drape. While 45° grainline from the warp direction showed a result that had lack 
of fit. 
 
Keyword 
Suit pant – Fit – Side-seam – Grainline – Fitting   
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Förord 
Efter avslutande av studien vill jag ta tillfället att tacka alla personer som har bidragit och 
varit stöttande genom denna resa. Undersökningen har varit spännande, intressant och 
utmanande i alla steg och det är med glädje att kunna presenterar ett slutresultat.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till min interna handledare och opponenter under utvecklingens 
gång. Slutligen vill jag också tacka företaget för all tid, support och vägledning genom arbetet 
och speciellt till min handledare på företaget.    
 
Tack! 
 
Sandra Lamti 
2018-06-03 
  



Terminologi 
Uppsatsen beskriver olika begrepp och termer som används inom området designteknik. 
Dessa fackord förklaras mer tydligt här nedan och illustreras i figur 1.  
 
Mönsterkonstruktion – Konstruktion av mönster för skapande av kläder 
Grundkonstruktion – Konstruktionsunderlag som används för att utforma ett mönster 
CAD – Computer Aided Design, en programvara för utveckling av mönster i digital form 
Insnitt – Ett veck för reducering av vidd i plagget 
Prototyp – Provplagg för vidareutveckling av plagg 
Trådrak – Längsgående riktning på trådarna i tyget, oftast varpens trådar 
Kil – Triangel- eller diamantformad del för rörelsefrihet, placerad vid gren- och lårområdet 
Kroppsmåttlista – Provpersonens olika kroppsmått 
Plaggmåttlista – Plaggets olika vidd- och längdmått 
Rörelsevidd – Skillnaden mellan kroppen- och plaggets mått för rörelsemöjlighet 
Plaggskiss – Teknisk illustration över plagget och dess proportioner 
Avprovning – När ett plagg provas av på levande person för att kunna analysera passformen 
Anatomisk midja – Är placerad på den smalaste punkten i midjan. 
 
 

 
Figur 1- Relevanta termer för kostymbyxan 
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1 Inledning 
Detta kapitel introducerar studiens bakgrund samt tidigare forskning om området. Baserad 
på det beskrivs problemformulering där arbetets syfte och frågeställningar identifieras. Det 
som undersökningen avgränsats tas även upp i avsnittet.  
 
1.1 Bakgrund 
Denna studie skrivs i samarbete med ett av Sveriges modeunder. Grundarens design 
kännetecknas av kvalité, tidlösa plagg, accessoarer och skor med många användningsområden 
för en målgrupp i såväl landsbygd som stadsområde. Varumärkets signatursilhuetter 
inkluderar eleganta mönster och draperade plagg i figurnära som löst sittande passform för att 
kunna möta den kvinnliga målgruppen. Välklädda plagg som den klassiska kostymen 
moderniseras och utvecklas kontinuerligt i företaget.  
 
Kostymbyxan härstammar från ett klädsätt som inkluderar en kavaj och en tillhörande byxa. 
Ibland tillkommer även en väst som är tillverkad i samma tyg. Materialet består ofta av 100% 
fårull eller en ullblandning med annat material, exempelvis alpacka eller angora som ger ullen 
specifika egenskaper som lyster och en mjuk känsla (Kadolph 2013). Kostymbyxan är ansedd 
att vara både tidlös och mångsidig. Kostymer har varierat i längd, vidd, form, placering av 
midja och andra detaljer som pressveck genom historien (Weinås 2014).  
 
Verksamheten värdesätter enkelhet, en okomplicerad design och ett tilltalande plagg. En byxa 
utan sidsöm ger dels en rak form men också ett annat uttryck än en byxa med sidsöm. 
Problem har uppstått då sidsömmen har en stor inverkan på en byxas passform. Tidigare har 
företaget testat denna princip på en utställd byxa genom att addera ett insnitt i sidan för 
höftens form vilket har visat ett positivt resultat. Byxan som skapades är den mest sålda varan 
och finns mestadels i företagets sortiment. Att sedan kunna utveckla samma idé fast på en 
byxa med figurnära passform bortsågs då utvecklingsprocessen skulle bli lång. 
 
1.2 Tidigare forskning 
Detta är ett fokusområde med enstaka forskningsstudier som tar upp exakta problem eller 
samma slags inriktning. Lindqvist och Hallnäs (2015) skriver i deras litteratur sättet att 
designa, presentera och sälja plagg genom att utmana varje steg i processen. Dessa 
utmaningar är alternativa sätt för mönsterkonstruktion i samspel mellan tyg och levande 
modeller i ett syfte för plaggtillverkning. De visar att man kan använda olika riktlinjer och 
punkter från rörelser via plaggkonstruktionsteknik. Utifrån det traditionella sättet att göra 
mönsterkonstruktion med horisontella och vertikala linjer finns det nyare sätt genom att ta 
fram linjer utifrån kroppens rörelser. Om ett vävt material appliceras lodrätt eller vågrätt blir 
tyget inte följsamt, däremot om tyget appliceras på skrå eller annan riktning blir det mer 
tillmötesgående (Lindqvist & Hallnäs 2015).  
 
Andra forskningsstudier som berört borttagning av sömmar föreslår en konstruktion där en kil 
appliceras som förstärkning runt gren-området. Denna metod är vanligen avsedd för träning 
eller dans men det förekommer också i jeansbyxor. Kilen brukar vara ett triangulär- eller 
diamantformat tygstycke som eliminerar korsningen av sömmar, vilket ger rörelsefrihet och 
en bekvämare slitageupplevelse (Polsky 1983). Författaren uppger att en kil mellan benen ger 
en närmare och bekvämare passform vid rumpan och övre lårområdena, då gren-området har 
en tendens att lätt gå in i stussen kan detta vara lösningen på det sättet skapar mer utrymme 
(Polsky 1983).  
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1.3 Problematisering 
Företagets önskemål av kostymbyxa utan sidsömmar genererar problem då sidsömmen har en 
stor påverkan på byxans passform men också en inverkan på material och dess trådriktning. 
En sidsöm möjliggör höftpartiets form och kan lätt justeras för bättre passform. Utan sidsöm 
kan eventuella justeringar endast korrigeras i innerbensömmen och alternativt i grenpartiet 
såvida inte plaggets trådriktning har en sorts påverkan.  
 
Då byxan kommer produceras i ullmaterial kan det orsaka ett dilemma för passformen 
eftersom ullen är ett följsamt material och bör behandlas varsamt under framtagning.  
Det råder även oklarheter i huruvida val av trådriktning påverkar passformsresultatet av 
kostymbyxa utan sidsöm. 
 
Än så länge är denna typ av kostymbyxa oprövad och det finns begränsat med forskning inom 
området.  
 
1.4 Syfte 
Syftet med studien är att utveckla en åtsittande kostymbyxa utan sidsöm med god passform.  
 
1.5 Frågeställningar 

• Vilka faktorer påverkar passformen i en kroppsnära kostymbyxa utan sidsöm? 
• Vilken typ av materialkomposition och vikt är att föredra vid en figurnära kostymbyxa 

utan sidsöm? 
 

1.6 Avgränsningar 
Studien kommer endast att fokusera på den borttagna sidsömmen på kostymbyxan samt hur 
material och trådriktning påverkar plagget. Prototyper kommer tillverkas upp, utan diverse 
detaljer såsom linning och gylf. Studien kommer inte heller fokuseras så djupt på grenens 
passform, utan eventuella balansåtgärder kommer göras med hjälp av insnittet i sidan. 
Däremot kommer en möjlig lösning i området identifieras för att kunna minimera eventuella 
passformsproblem då inte sidsömmen existerar.   
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2 Litteratur 
Följande avsnitt syftar till att summera relevanta argument kring plaggtillverkning som 
tillhandahålls av befintliga litteraturer för att lyfta behovet i undersökningen.  
 
Idag finns det få specifika studier som betonar borttagning av en byxas sidsöm. Däremot finns 
det ett flertal studier som diskuterar generella problem vid framtagning av ett klädesplagg som 
beskrivs nedan:  
 
2.1 Grundkonstruktion 
Anpassning av kläder till olika kroppsfigurer är i sig en betonande process för alla företag. Ett 
nytt klädesplagg brukar vanligen utformas genom ett grundmönster, där ett linjerat område 
avser konturerna för kroppsdelens olika former (Liechty, Pottberg & Rasband 2013; Lee & 
Steen 2014). Genom användning av befintligt grundmönster och måttlista kan man enkelt 
justera mönstret med nya mått så att det möter bärarens behov. Det krävs att man ständigt 
kontrollerar och noterar måtten som ändras mellan midja, stuss, innerbenslängd och fotvidd 
(Öberg & Ersman 2010). Song och Ashdown (2012) jämför olika system för att kunna 
framställa ett grundmönster, detta genom kroppsmätningar så som 3D-scanning och 
designprogram (CAD). Författarna berättar att det finns två sätt att vidareutveckla 
grundmönster, antingen genom ändring utifrån ett befintligt mönster oavsett kroppsform eller 
genom skapande av olika mönster avsedda för olika kroppstyper (Song & Ashdown 2012).  
 
2.2 Passform 
Kläder överlag har en iterativ utvecklingsprocess för att lösa generella passformsproblem, 
särskilt vid mer åtsittande plagg. Passform har en stor betydelse i hur människan trivs i 
plagget, det kan vara hur det formas runt kroppen men också hur tillfreds konsumenten känner 
sig. Passformsproblematik kan innefatta om plagget har tillräckligt med rörelsevidd, dess 
former, trådriktning men också hur personen ser ut. Det finns olika kroppsfigurer som varierar 
från person till person gällande passformen, beskriver Liechty, Pottberg och Rasband (2013). 
 
2.2.1 Rörelsevidd 
Huruvida kläder passar ens kropp har sedan länge varit ett viktigt element för människan i 
omgivningen och sociala sammanhang. Yu (2004) betonar hur rörelsevidd genererar till 
komfort för bäraren i ett klädesplagg. Rörelsevidd handlar om två aspekter, dels ett tillägg för 
att bäraren ska kunna röra sig fritt utan att rynkor framträder och den andra är en designfråga 
där företag satsar på större plagg för att kunna möta bärarens behov. Yu (2004) förklarar att 
passform handlar om 5 synvinklar: balans, hållning, linje, lätthet och trådriktning.  
 
2.2.2 Trådrak 
Tygets trådrak ger en förklarande ledtråd för att kunna betrakta klädesplaggets passform. Den 
förutbestämmer hur tyget ska hängas på kroppen och kan dessvärre orsaka problem om den 
placeras fel på plagget. Silhuetten och plaggets sömlinjer kan vridas och därutav mister sin 
form av tänkt design. Allt för liten och allt för stor vidd- och längd mått kan även orsaka 
problem som dragningar och veck (Liechty, Pottberg & Rasband 2013). Trådraken är också 
en kostnadsfråga i textilindustrin och de söker oavbrutet att minska dessa kostnader. Den 
engelska benämningen Tilt är ett ord som används inom den textila branschen som betyder att 
mönstret kan justeras i ett visst gradantal för att kunna öka effektiviteten när man applicerar 
mönster på tyg. Genom att öka tygutnyttjandet kan dessa kostnader minskas berättar Orzada, 
Moore och Collier (1997).  
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2.3 Avprovningsprocess 
En avprovning är en viktig del för att kunna utforma ett välsittande plagg som ser 
proportionerligt ut. Vid en avprovning kontrolleras plaggets passform, bekvämlighet och 
vilken kund man vill nå ut till. Beroende på i vilket tillstånd plagget ska användas bör plagget 
vara funktionell då man rör sig stående respektive sittande (Antilla & Jokinen 2002). Enligt 
Rasband och Liechty (2006) anses ett avprovningsprotokoll vara behövligt under tillfället 
samt effektivt rent tidsmässigt. Anttila och Jokinen (2005) förklarar frågor som används för 
analysering av byxavprovningar, ett utkast beskrivs i punktform nedan:  

• Kontrollera grenens höjd, längd och form 
• Kontrollera vidd över höft, stuss och lår 
• Kontrollera placering, längd, riktning och djup på insnitt. 
• Kontrollera byxbenens längs och bredd 
• Kontrollera komfort hos provmodell. 

 
2.4 Materialets påverkan 
Vilken tygkvalité som används har också en påverkan i människans bekvämlighet. Antilla och 
Jokinen (2002) berättar att man väljer material genom plaggets användningsområde, 
exempelvis material med fint fall kräver en större rörelsevidd eller tyg som andas frambringar 
komfort hos bäraren. Aldrich (2007) betonar att det finns en relation mellan klädkomfort och 
naturfiber, ibland på mikroskopisk nivå exempelvis garnets storlek och vridning. Aldrich 
(2007) beskriver också att vikten av tygets kvadratmeter kan göra en skillnad med plagg som 
tillverkas.  
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3 Metod 
Detta kapitel är att presentera studiens vägledning steg för steg. Figur 2 visar studiens 
tillvägagångssätt, från början till slut. 
 

 
3.1 Förstudie 
Inledningsvis i metodens första skede gjordes en avprovning med företagets provperson av 
referensbyxan. Vidare har företaget skickat en intern måttlista på referensbyxan för 
grundstorleken Small för att kunna jämföra modellerna i slutändan. Fortsättningsvis har en 
litteraturundersökning gjorts i form av konstruktionsböcker och vetenskapliga artiklar vilka 
ger gestalt åt kostymbyxans problematisering. 
 
3.1.1 Företagets referensbyxa och önskemål av kostymbyxa 
Företagets mest sålda vara är utgångspunkten för arbetet, figur 3. Byxan har en vid passform 
för ökad rörelse och byxans midja är placerad cirka 5 cm under anatomiska midja, det vill 
säga den smalaste punkten i midjan. Materialet innehåller 63% polyester, 32% viskos och 5% 
elastan samt gjord av materialkonstruktionen Crêpe som är ett vävt tyg med en aning krusig 
yta för finare fall. Plagget har en rak linning, gylf, två passpoalerade framfickor, insnitt i sidan 
istället för sidsöm och två insnitt på vardera sida bak. 
 

Förstudie 

Avprovning på 
företagets 

provperson av 
referensbyxa 

Intern måttlista 
från företag 

Undersökning av 
litteratur 

Produktutveckling 1 

Digitalisering av 
befintligt mönster 

Vidareutveckling 
av mönster (med 

kil)  

Prototypsömnad 

Avmätning 

Avprovning med 
företagets provperson 

och med 
avprovningsprotokoll 

Produktutveckling 2 

Justering + 
konstruktion (utan 

kil)  

Prototypsömnad 

Avmätning 

Avprovning med 
företagets provperson 

och med 
avprovningsprotokoll 

Sammanställning 

Analys och 
jämförelse 

Figur 2- Metodens alla steg 
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Figur 3- Teknisk plaggskiss över referensbyxan 

 
Då den vida byxan givit positiva säljsiffror är det förståeligt att företaget önskar en 
vidareutveckling av samma typ av idé. För att klargöra företagets önskning av plagg har en 
kravspecifikation skapats, tabell 1. Produktkraven erhåller bara punkter som avser till ett 
grundmönster, med andra ord inga detaljer såsom linning eller fickor som gör en byxa 
komplett.  
 
Tabell 1- Önskade produktkrav av kostymbyxa 

Önskade produktkrav Byxlängd till hälen 
 5 cm under den anatomiska midjan 
 Ett insnitt på vardera sida bak, ej två 
 Figurnära passform 
 Pressveck fram och bak 
 Produceras i ullmaterial. 

 



14 
 

3.1.2 Avprovningsmetod och måttlista 
Företagets provmodell har godkänt att delta under studien för samtliga avprovningar. Endast 
nederdelen av kroppen kommer visas på grund av forskningsetiskt ställningstagande och 
andra igenkänningsfaktorer exempelvis personens ansikte. Modellens åsikter gällande hur de 
känner sig i plagget är en viktig aspekt och kommer ha en inverkan på beslut av plagg, 
berättar Steen och Lee (2014). Provmodellen är avmätt enligt illustrationen som visas nedan i 
figur 4. Avprovningsomdömen har dokumenterats in i ett avprovningsprotokoll som gjorts för 
undersökningen, bilaga 1.  
 

 
Figur 4- Avmätningsställen på provperson 

För att förenkla studien gällande kroppsmått och passform nämns provpersonen i studien som 
företagets provperson. Tabell 2 beskriver en måttlista över företagets provperson men också 
måttet för referensbyxan.  
 
Tabell 2- Måttlista för företagets kroppsmått och referensbyxa 

Benämning Kroppsmått över företagets 
provperson (cm) 

Referensbyxan i Small 
(cm) 

Midjevidd 68 76 
Höftvidd 83 85 
Stussvidd 94 96 
Lårvidd 52 62 
Knävidd 34,5 59 
Innerbenlängd 80 80 

 
3.2 Produktutveckling 1 och 2 
I steg två har företagets leverantör skickat mönsterkonstruktionen på den vida byxan i 
pappersformat som har använts som underlag under utvecklingsprocessen. 
Mönsterkonstruktionen har genomgått en digitalisering med hjälp av 
konstruktionsprogrammet Lectra Modaris (Lectra 2016) som möjliggör en vidareutveckling 
av befintligt mönster i digital form, figur 5. De inre markeringarna motsvarar placering av 
ficka och vart byxans insnitt slutar. Utifrån den kunde ändringar göras och via måttlistan som 
beskrivs i den tidigare tabellen (tabell 2).  
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Figur 5- Mönsterkonstruktionsunderlag för kostymbyxan 

 
3.2.1 Material och trådriktning 
Under studiens gång har sammanlagt sex kostymbyxor producerats utan linning och gylf, just 
för att enbart undersöka passformen i sidan. Två av byxorna kommer erhålla en kil runt gren- 
och lårpartiet för en verifiering om kilen verkligen är lösningen för kostymbyxan, se 
förklaring i figur 6. Efter en eventuell justering av passformen kommer de resterande fyra 
kostymbyxorna tillverkas utan kil för en tydlig jämförelse.  

 
Figur 6- Förklaring av kil 

Kostymbyxorna har producerats i två olika material med olika procentandel ull samt olika 
vikt. Det ena materialet är en yllecrêpe som innehåller 45% ull och 55% polyester och väger 
187,39 gram/m2. Det andra tyget är en kypertbindning med borstad yta som väger 223,80 
gram/m2 och innehåller 90% ull och 10% angora. Dessa kostymbyxor har tillverkats i två 
olika trådraksriktningar för en verifiering av vilken kostymbyxa som har bättre passform. Den 
första är standard och placeras parallellt med varpriktningen och den andra trådraken sätts 45° 
från varpen, det vill säga på skrå. 
 
Till följd av de två olika materialen och trådriktningarna har kostymbyxorna delats in i olika 
ID-nummer. Tabell 3 förklarar de kostymbyxor som innehåller en kil och tabell 4 är en 
översikt av kostymbyxorna utan kil. Detta för att tydliggöra vilket prov som innehåller vad, 
respektive vilken trådrak. Kostymbyxorna innehåller även utritade placeringslinjer för höft, 
stuss och knä för kontroll om exempelvis stussen är placerad rätt på provperson.  
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Tabell 3- Översikt över kostymbyxorna med kil 

Benämning Material Bindning Vikt/m2 Trådrak 
B1 45 % ull och 

55% polyester 
Crêpe 187,39 gram/m2 Parallellt med 

varpen  
B2 90% ull och 10% 

angora  
Kypert – borstad  223,80 gram/m2 45° från 

varpen 
 
Tabell 4- Översikt över kostymbyxorna utan kil 

Benämning Material Bindning Vikt/m2 Trådrak 
C1 45 % ull och 

55% polyester 
Crêpe 187,39 gram/m2 Parallellt med 

varpen  
C1 45 % ull och 

55% polyester 
Crêpe 187,39 gram/m2 45° från 

varpen 
C2 90% ull och 10% 

angora  
Kypert – borstad 223,80 gram/m2 Parallellt med 

varpen  
C2 90% ull och 10% 

angora  
Kypert – borstad  223,80 gram/m2 45° från 

varpen 
 

3.2.2 Måttagning av kostymbyxor 
Fortsättningsvis genomgår varje prototyp en måttagning, detta via en måttlista med 
mätinstruktioner som gjorts för varje uppsytt prov, bilagor 2-7. Just för att kunna jämföra hur 
måtten förändras vid varje prov i de två olika materialen och trådriktningar. 
 
3.3 Sammanställning 
I metodens sista del gjordes en sammanställning av resultatet av måttlistor, konstruktion, 
passform och en vidare forskning kring detta fokusområde.  
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4 Resultat 
I resultatet beskrivs den valda metodens resultat men också passformsåtgärder som uppstod 
under arbetet. Avslutningsvis jämförs resultatet av måttlistor, konstruktion och passform. 
 
4.1 Förstudie 
Studien började med en avprovning på företagets provperson av företagets referensbyxa, figur 
7. Modellen resulterar en god passform med utvecklingsmöjligheter till en figurnära 
kostymbyxa.  
 

 
Figur 7- Avprovning av referensbyxan på företagets provperson 

 
4.2 Produktutveckling 1 
En första produktutveckling har gjorts med hjälp av mönsterkonstruktionsunderlaget (figur 5) 
och måttlistan med rörelsetillägg i tabell 2. Produktutvecklingen har konstruerats med en kil 
runt gren- och lårområdet. 
 
Figur 8 visar en mönsterjämförelse där underlaget är i färgen svart och det nya mönstret i 
blått. Den gröna färgen motsvarar konstruktionen för kostymbyxans så kallade kil och röd 
färg förklarar kostymbyxornas olika trådrakslinjer. 
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Figur 8- Mönsterjämförelse av produktutveckling 1 

Byxa nummer 1 (B1) har en längsgående trådrakslinje längs med varpriktningen. B2 erhåller 
en trådraklinje på 45°, detta för att kunna jämföra dessa två prototyper sinsemellan. Plaggets 
kil sätts samman ihop och speglas vilket bildar en diamantformad mönsterdel. Samma 
mönsterdel har använts till både B1 och B2, det vill säga ingen skillnad på trådraken på kilen 
som det är på byxorna. Hacket på kilen motsvarar den främre grensömmen, se figur 9. 
 

 
Figur 9- Mönsterdelar för produktutveckling 1 
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4.2.1 Avmätning 
B1 och B2 har måttats av via en måttlista som skapats för varje uppsytt prov. Bilaga 2–3 visar 
en plaggmåttlista med mätinstruktioner för den första produktutvecklingen. Tabell 5 är ett 
utkast från plaggmåttlistan som visar måttjämförelse mellan dessa prototyper. Störst 
förändring sker runt midja och höft, detta då B2 legat i en annan slags trådraksriktning än B1. 
 
Tabell 5- Plaggmåttsjämförelse av första produktutvecklingen B1 och B2 

 
Benämning 

B1 med trådrak 
längst med varpen 

(cm) 

B2 med 45° 
trådrak från 
varpen (cm) 

 
Differens (B1 - B2) 

Midjevidd 71 73 -2 
Höftvidd 84 86 -2 
Stussvidd 94 95 -1 
Lårvidd 59 59,5 -0,5 
Knävidd 40 40 0 
Innerbenlängd 81 81 0 
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4.2.2 Avprovning 1 
Av den första produktutvecklingen genomgick B1 och B2 en första avprovning med 
företagets provperson.  
 
Visuellt uppvisade B1 (figur 10) goda resultat. Prototypens höft-och stussplacering sitter 
däremot för långt ner på företagets provperson. Kostymbyxan visar överflödigt tyg vid 
lårpartiet vilket ofta beror på att låret på byxan är för vid eller möjligtvis på grund av att kilen 
som innehåller för mycket vidd. Kostymbyxan visar också en för lång framgren som behöver 
reduceras en aning för att få en bättre passform. Vidare följer byxans pressveck fram och bak 
elegant mitt över benen. Plaggets sidoinsnitt draperas fint i förhållande till utsida lår, dock 
framkommer det dragningar runt baksida lår. Dessa dragningar beror på att bakbyxans 
grenlinje är för kort (Anttila & Jokinen 2005; Liechty, Pottberg & Rasband 2013).  
 
Benämning Material Bindning Vikt/km2 Trådrak vinkel 
B1 45 % ull och 

55% polyester 
Crêpe 187,39 gram/m2 Parallellt med 

varpen  
 

Figur 10- Avprovning av B1 med kil och trådrak längst med varpen 
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B2 visade istället ett sämre resultat, figur 11. Midjan, höften och stussen hänger en aning på 
företagets provperson vilket resulterar i en passform som inte är tillfredsställd. Då både B1 
och B2 hade en lägre höft och stuss, tyder det på att markeringarna på samtliga områden är 
felplacerade på mönstret redan från start, trots att produktutvecklingen framställdes utefter 
konstruktionsunderlaget som skickades från leverantör.  

Till följd av dess material och trådriktning vrids byxan på flertalet ställen vilket tydligt 
framträder på sidan av benet i närheten till knät samt bakben. På samma sätt som B1 visar det 
dragningar runt baksida lår och byxans pressveck följer ej benen lika bra som B1.  

Benämning Material Bindning Vikt/m2 Trådrak vinkel 
B2 90% ull och 10% 

angora  
Kypert – borstad 223,80 gram/m2 45° från 

varpen 
 

Figur 11- Avprovning av B2 med kil och 45° trådrak från varpen 
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4.3 Produktutveckling 2 
Produktutveckling två har tillverkats utan kil samt genomgått förändringsbehov som 
analyserades under den första avprovningen, tabell 6. Tabellen förklarar 1 cm ökning på 
lårvidden fastän B1 och B2 visade att låret var för vid. Därför att företagets provperson kände 
dragningar vid gående- och sittande position under avprovningstillfället. Det krävs också att 
ha en genomgående balans mellan höft-, stuss och lårvidd att inte riskera andra 
passformsproblem. Markering av höft och stuss flyttas horisontellt 3 cm upp för bättre 
placering på företagets provperson och samtliga prototyper produceras med 4 cm fåll.  
 
Detta avsnitt handlar främst om prototypernas material har en påverkan beroende på vilken 
riktning man applicerar kostymbyxan på tyget.  
 
Tabell 6- Justeringar efter produktutveckling 1 

Benämning Åtgärder 
Midjevidd Behåll, men vinkla insnitt bak 0,5 cm mot sida 
Höftvidd Öka 1 cm 
Stussvidd Öka 1 cm 
Lårvidd Öka 1 cm 
Knävidd Reducera 1 cm 
Innerbenlängd Reducera 1 cm 
Gren fram Reducera 2 cm och gröpa ur 0,5 cm 
Gren bak Öka 1,5 cm och göra mer rak 

 
En mönsterjämförelse har skapats för att kunna jämföra konstruktionerna med varandra, figur 
12. De blå markeringarna redogör produktutveckling 1 tillsammans med kilen i grön färg. 
Färgen gul definierar produktutveckling 2 som är gjord med ovanstående (tabell 6) åtgärder. 

 
Figur 12- Mönsterjämförelse av produktutveckling 2 
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4.3.1 Avmätning 
På liknande sätt som första produktutvecklingen har C1 och C2 genomgått en avmätning via 
en måttlista med mätinstruktioner som skapats för varje uppsytt prov, bilaga 4–7.  
 
Tabell 7 visar en plaggmåttlista med måttjämförelse för C1 två prototyper i två olika trådrak 
och tabell 8 innehåller en jämförelse av plaggmått för C2 modeller och dess trådriktning. 
Störst skillnad visar prototyperna i C1 material, där det differerar 5 cm på midjemåttet mellan 
trådraken längst med varpen och 45° från varpen. Det kan bero på att materialet väger mindre 
och inte är lika styvt som C2.  
 
Tabell 7- Plaggmåttsjämförelse för C1 i olika trådraksriktningar 

Benämning C1 med trådrak 
längst med varpen 

(cm) 

C1 med 45° trådrak 
från varpen (cm) 

Differens av C1 
(C1 – C1) 

Midjevidd 71 76 -5 
Höftvidd 83 84 -1 
Stussvidd 94 96 -2 
Lårvidd 58 60 -2 
Knävidd 38 39 -1 
Innerbenlängd 80 80 0 

 

Tabell 8- Plaggmåttsjämförelse för C2 i olika trådraksriktningar 

Benämning C2 med trådrak 
längst med varpen 

(cm) 

C2 med 45° trådrak 
från varpen (cm) 

Differens av C2 
(C2 – C2) 

Midjevidd 71 73 -2 
Höftvidd 83 82 +1 
Stussvidd 93 92 +1 
Lårvidd 58 59 -1 
Knävidd 38 38 0 
Innerbenlängd 80 80 0 
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4.3.2 Avprovning 2 
Av den andra produktutvecklingen genomgick C1 och C2 en avprovning med företagets 
provperson. Dessa prototyper som listas nedan har ingen tillagd kil runt gren- och lårpartiet.  
 
C1 med trådrak längst med varpen visar visuellt tydliga förbättringar till jämförelse med den 
första avprovningen av B1, figur 13. De nya markeringarna av höft- respektive stussvidd 
ansluter sig till företagets provperson höft- och stussområdet. Det uppvisar mindre tyg i 
närheten till låret fram och bak, men det framgår fortfarande överflödigt tyg. Reduceringen av 
kostymbyxans grensöm fram ger en mer tillmötesgående passform, detta också genom att 
ändra kurvan på grenen fram respektive gren bak.   
 
Benämning Material Bindning Vikt/km2 Trådrak 
C1 45 % ull och 55% 

polyester 
Crêpe 187,39 gram/m2 Parallellt med 

varpen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13- Avprovning av C1 med kil och trådrak längst med varpen   
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Samma typ av material men med en förändring av mönstrets trådrak till 45° från varpen gav 
istället ett mindre önskvärt resultat, figur 14. Kostymbyxans övre del sitter löst på företagets 
provperson och ger en otillräcklig passform. Plagget framhäver lösa tvärveck under stussen 
och pressvecken fram och bak faller inte mitt över foten, utan vrider sig inåt och utåt. 
 
Benämning Material Bindning Vikt/km2 Trådrak 
C1 45 % ull och 55% 

polyester 
Crêpe 187,39 gram/m2 45° från 

varpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14- Avprovning av C1 med kil och 45° trådrak från varpen   
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Avprovningen av C2 med trådriktningen parallellt med varpen visar en mer medgörlig 
passform (figur 15), frambyxan gav en komfortablare grensöm kontra C1 som hade mer fall. 
Kostymbyxans sida mot bakre stuss påvisar fortfarande dragningar fastän konstruktionen 
genomgick ändringsbehov av grenkurvor. Det formas horisontella vikningar över vaderna 
som tyder på att det behövs mindre tyg från stuss till vad samt djupare och längre grenkurva 
bak (Rasband & Liechty 2006).   
 

 
Figur 15- Avprovning av C2 med kil och trådrak längst med varpen 

 

Benämning Material Bindning Vikt/m2 Trådrak vinkel 
C2 90% ull och 10% 

angora  
Kypert – borstad 223,80 gram/m2 Parallellt med 

varpen  
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Då trådraken längst med varpriktningen gav en tillmötesgående passform gav istället 45° 
trådrak mindre medgörlig passform, figur 16. Överflödigt tyg visas på grensöm fram och flera 
dragningar runt byxans sida, knä och baksida lår. Kostymbyxans övre del hänger något 
mindre än C1 i 45°. Baksida stuss och lår upplevdes vara mer bekvämt vid en sittande 
position dock fortfarande otillräcklig. Likt C1 i 45° trådrak följer inte plaggets pressveck fram 
och bak mitt över foten, vilket inte anses som tilltalande.  

Benämning Material Bindning Vikt/m2 Trådrak vinkel 
C2 90% ull och 10% 

angora  
Kypert – borstad 223,80 gram/m2 45° från 

varpen 
 

Figur 16- Avprovning av C2 med kil och 45° trådrak från varpen 
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5 Diskussion 
I kapitlet ingår diskussion kring fokusområdet som respekterar den valda metoden och dess 
resultat, detta tillsammans med personlig reflektion som gjorts av studiens författare.  
  
5.1 Resultatdiskussion 
Resultatvist uppvisar varje uppsytt prov olikheter. Synpunkter har tagits från både företagets 
designtekniker samt företagets provperson angående plaggets passform och bekvämlighet. 
Bristerna på de uppsydda kostymbyxorna har legat på byxans innerbensöm och vid lårpartiet 
som erhåller all form.  
 
En potentiell lösning som undersöktes i studien var att addera en så kallad kil som 
förstärkning runt gren- och lårområdet som Polsky (1983) betonade i sin litteratur. Eftersom 
metoden vanligtvis används i träningsbyxor utan sidsöm testades denna princip i denna 
utveckling. Resultatet på samtliga kostymbyxor med kil visar ingen förbättring av plaggets 
passform och inte heller en bekvämligare upplevelse. Istället visade den diamatformade 
mönsterdelen överflödigt tyg runt gren- och lårpartiet, vilket kan tyda på att kilen inte är 
relevant i detta område, vilket gjorde att den uteslöts i de kommande produktutvecklingarna. 
Varför resultatet inte stämde överens med Polskys (1983) studie var att den gjordes på ett 
töjbart material med rörelsevidd för träningsplagg. Kilen är däremot en intressant framtida 
forskning. 
 
Jämförelsen av samtliga kostymbyxor har inneburit störst skillnader i resultatet av passformen 
och det kan vara svårt att jämföra samma mönsterdelar med olika trådrak då de uppvisade 
olika passformsresultat. Exempelvis C1 med trådrak längst med varpen kontra C1 med 45° 
trådrak från varpen. Då de uppsydda prototyperna visade ett flertal svagheter med 45° trådrak 
kan man diskutera huruvida passformen kan förändras till det bättre eller till det sämre om 
mönsterdelarna vrids i ett annat gradantal i jämförelse mot vad som undersöktes i denna 
studie. Olika passformsjusteringar kunde även ha gjorts beroende på vilken trådrak man 
använde.  
 
Kostymbyxan – C1 med trådrak parallellt med varpriktningen gav bättre passform än 
resterande kostymbyxor. Materialkompositionen var bindningen crêpe, vilket innehöll 45% 
ull och 55% polyester och vägde 187,39 gram/m2. Tyget går att tänja ut som konstaterades 
under avprovningarna och ger på så sätt ett önskvärt fall som framhäver mindre veck än 
materialet som användes till B2 och C2. Materialet för B2 och C2 vägde tyngre och visade 
dragningar som inte var lika tillmötesgående. Hur hade studien sätt ut om andra material var 
inkluderade? Hade andra material, exempelvis elastan gett ett bättre resultat? 
 
För bättre säkerhet i studiens resultat kan det konstateras att en linning på prototyperna kunde 
ha givit en tydligare passformsbild. När metoden bearbetades var linningen orelevant för 
studien, då den handlar om sidsömmen som inte existerar. Linningen kunde ha varit till hjälp 
för att bedöma om byxan verkligen sitter mellan midja- och höftposition (5 cm från 
anatomiska midjan) samt avgöra passformen mer.  
  



29 
 

5.2 Metoddiskussion 
Av den valda metoden kan det konstateras att den varit relevant för studien där syftet och dess 
problematiseringen har uppfyllts. Ett resultat med fler utvecklingsmöjligheter har uppvisats 
och som svarar mot studiens frågeställningar. 
 
En visuell verifiering av passform är en svår bedömning och kan vara missledande därför att 
personligt tyckande saknas, fastän ett avprovningsprotokoll tagits fram för underlättning. 
Enligt Rasband och Liechty (2006) kan det även vara missvisande då andra kroppstyper 
exkluderar och har egentligen också en påverkan. Därav kunde en tilläggning av fler 
provpersoner för mer kontroll mot fler kroppstyper varit ett alternativ, exempelvis en person 
med samma storlek fast har en annan viddfördelning. Resultatet kunde ha givit högre validitet 
om andra kroppstyper varit med i studien.  
 
På grund av studiens omfattning har endast två olika trådraktriktningar valts för kontroll av 
hur kostymbyxan draperas på kroppen och vad som anses vara bättre. Ytterligare en 
trådraksriktning hade, som tidigare nämnts, kunnat undersökas för ytterligare jämförelse av 
resultatet. Utfallet hade kunnat ge ett annat uttryck eller hade resultatet påvisat likt 45°.   
 
Andra faktorer som hade varit intressant att undersöka är en djupare forskning kring 
tillverkning av en sådan byxa i produktion. Produktionstiden minskas eftersom färre 
mönsterdelar och sömmar krävs för skapandet av kostymbyxan. Att planera en läggbild för 
verifiering av hur mycket tyg som slängs vid annan trådrakslinje kunde ha gjorts. Hur hade 
plaggets effektivitet påverkats? 
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6 Slutsats 
Följande avsnitt besvarar studiens valda frågeställningar och huruvida syftet fullgjorts. 
 

• Vilka faktorer påverkar passformen i en kroppsnära kostymbyxa utan sidsöm? 
Studien visar att innerbenets form och placering av trådrak påverkar plaggets passform. 
Rörelsevidden på byxans innerbenssöm visar olika resultat beroende på val av material. Då 
det bildas veck och dragningar från knäveck och upp till stuss på samtliga material har detta 
påverkat studiens resultat vid val av kostymbyxa. Innerbenets form behöver få skarpare 
kurvor för att kunna forma människans ben för att uppnå en kroppsnära kroppsform då 
sidsömmen inte existerar, vilket påverkar passformen och upplevs som ett mindre 
bekvämligare plagg. 
  
En trådrak parallellt med varpriktningen ger ett bättre resultat på passformen i jämförelse med 
45° trådrak från varpen. Trådraken i 45° ger istället passformsbrister som exempelvis 
längsgående dragningar och lösare passform på samtliga material, främst på materialet gjord i 
crêpe-bindning.  
 
Kilen var även tänkt som en faktor i studien för att ge mer rörelse på kostymbyxan, men 
resulterade i överflödigt tyg runt gren-och lårpartiet som inte var tillmötesgående och 
eliminerades bort under studiens gång. 
 

• Vilken typ av materialkomposition och vikt är att föredra vid en figurnära kostymbyxa 
utan sidsöm? 

Studien visar att materialet av bindningen crêpe som innehåller 45% ull och 55% polyester 
(B1 och C1) är att föredra vid en kroppsnära kostymbyxa. Crêpe ger ett önskvärt 
draperingsfall, det vill säga ett fall som framhäver mindre veck och dragningar som gör 
passformen tillfredsställd. Materialet med den borstade kypertbindningen (B2 och C2) som 
innehåller 90% ull och 10% angora upplevs som styvare och har brist på rörelse till skillnad 
från crêpe som innehåller en naturlig töjning. Crêpe har en lägre vikt på 187,39 gram/m2 
kontra kypert som väger 223,80 gram/m2, vilket förklarar att crêpe-bindningen uppfattades 
som bekvämligare.  
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7 Slutord 
Studien har varit lärorik och bringat en stor inblick på vad man kan göra av mönster, material 
och dess trådriktning. Att vara medveten om vad som inträffar vid samtliga förändringar av 
prototyp har visat uppmärksamhet av området. Det viktigaste är noggrannhet från början till 
slut, samtidigt som man vågar testa olika saker.  

Studiens förslag till fortsatt forskning är den tillagda kilen och hur den påverkas vid andra 
trådrakslinjer med hänsyn till bekvämlighet och passform.  

Andra intresseväckande förslag är jämförelse av ytterligare ett tyg som innehåller elastan. I 
regel används elastan i figurnära kläder, eftersom den ska anpassa sig praktiskt i sin funktion 
(Aldrich 2007). 

Slutligen en vidare studie kring olika typer av linningar och hur den påverkar plaggets 
passform. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Avprovningsprotokoll för samtliga kostymbyxor 
 
Datum  
Närvarande  
Provperson  
Typ av prov  

 
Benämning Kroppsmått provperson (cm) 
Midjevidd  
Höftvidd  
Stussvidd  
Lårvidd  
Knävidd  
Innerbenlängd  

 
Analys Visuellt resultat Åtgärd/slutsats 
Balans   
Rörelseförmåga   
Dragningar   
Trådrak - parallellt 
med varpriktningen 

  

Trådrak - 45° från 
varpriktningen 

  

Gren fram   
Gren bak   
Pressveck- fram   
Pressveck- bak   

 
Analys Komfort - provmodell Åtgärd/slutsats 
Stående   
Gående   
Sittande   
Övrigt   
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Bilaga 2 1:2 – Plaggmåttlista för B1 med kil och rakt trådrak 
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Bilaga 2 2:2 – Plaggmåttlista för B1 med kil och rakt trådrak 
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Bilaga 3 1:2 – P laggmåttlista för B2 med kil och 45° trådrak 
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Bilaga 3 2:2 – Plaggmåttlista för B2 med kil och 45° trådrak 
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Bilaga 4 1:2 – Plaggmåttlista för C1 med rakt trådrak 
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Bilaga 4 2:2 – Plaggmåttlista för C1 med rakt trådrak 
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Bilaga 5 1:2 – Plaggmåttlista för C1 med 45° trådrak  
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Bilaga 5 2:2 – Plaggmåttlista för C1 med 45° trådrak 
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Bilaga 6 1:2 – Plaggmåttlista för C2 med rakt trådrak 

 
 
  



11 
 

Bilaga 6 2:2 – Plaggmåttlista för C2 med rakt trådrak 

 
 



12 
 

Bilaga 7 1:2 – Plaggmåttlista för C2 med 45° trådrak 
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Bilaga 7 2:2 – Plaggmåttlista för C2 med 45° trådrak 
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