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Sammanfattning  
 

Bakgrunden till denna rapport är att det sportvarumärke jag samarbetat med ville utveckla 

en modell av längdskidåkningsjacka som fanns i deras sortiment. Undersökningen gällde 

att identifiera förbättringspunkter på en dam- och herrvariant av denna jacka. Avsikten 

var att bevara plaggens design och genom förändringar i mönstrens konstruktion förbättra 

passform och rörelsefrihet, och därigenom plaggets funktion. Genom att konstruera, sy 

toiler och prova av dessa på provmodeller, har rörelsefrihet och passform kunnat 

utvärderas. Resultatet visade att viktiga punkter var raglanärmens konstruktion, 

böjningen av ärmen, kragens form, ärmhålsdjup och placering av skärlinjer. Det blev 

också tydligt att kombinationen av designerns och konstruktörens kunskaper tidigt i 

processen är a och o för ett lyckat resultat. En tydlig kommunikation mellan dessa parter 

kan minska antalet provplagg under produktutvecklingen.  

 

Ämnen som också behandlats under arbetet är gradering, produktspecificering och deras 

betydelse för plagg och produktion. I undersökningen har jag även tittat på möjligheter 

till ytterligare utveckling av jackornas funktion om designen kan förändras, till exempel 

genom att flytta skärningar och på så vis ändra modellens utseende. 

 
Nyckelord: Passform, rörelsefrihet, raglanärm, längdskidåkning, avprovning, 

mönsterkonstruktion, gradering, produktspecifikation 
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Förord 
 

Jag vill härmed passa på att tacka de personer som bidragit på ett eller annat sätt i detta 

examensarbete. För det första vill jag tacka företaget och externa handledare för ett bra 

samarbete, god kommunikation och speciellt för att de kunde ordna så att en fabrik sydde 

upp slutproven. Det var verkligen roligt att på redovisningen kunna visa upp så fina 

plagg! För det andra vill jag tacka min interna handledare Gunnel Larsson på 

Textilhögskolan för hennes engagemang och handledning. För det tredje vill jag också 

rikta ett tack till de provmodeller som ställt upp och bistått med viktig feedback gällande 

provplagg och toiler. Utan er hade detta arbete inte kunnat genomföras.  

 

 

Begrepp 
 

Här har jag samlat ett antal ord och uttryck som för dig som läsare kan vara bra att känna 

till. Beskrivningarna förklarar vad uttrycken syftar till i den följande texten. 

 

Balansfel – Plagget och dess sömmar lutar eller vrider sig i en oönskad riktning. 

 

CAD – Computer aided design, definieras enligt Nationalencyklopedin som ”datorstödd 

konstruktion” (2012) 

 

Dragning – En dragning uppstår när tyget i ett område inte räcker till och på så vis  

spänns ut eller tvingas i en onaturlig riktning. 

 

Gerber – Amerikansk leverantör av programvara för mönsterkonstruktion. 

 

Grepp – En sträcka i ärmhålet på cirka 5cm mätt från en punkt mitt under armen, till 

exempel sidsöm. 

 

Lectra – Fransk leverantör av programvara för mönsterkonstruktion. 

 

Livstycke – Plagg- eller mönsterdel som är ämnad att täcka bål och bröstkorg. 

 

Skidtunnel – Tunnel med snöbeklätt underlag avsedd för skidåkning året runt. 

 

Toile – Provplagg uppsytt i ett enklare material. 

 

Vim – Veck i mönster, konstruktionsändring för att ta bort överflödstyg. 
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1 Inledning  
 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning  

 

 Inom designteknikerprogrammet ingår som avslutande kurs ett 

examensarbete på 12 högskolepoäng. Där ges studenten möjlighet att i 

samarbete med ett företag omsätta och fördjupa de kunskaper han eller hon 

tillgodosett sig under utbildningen. Valfritt företag med anknytning till 

konfektion kontaktas och en lämplig uppgift diskuteras och fastställs. 

Uppgiften utformas för att kunna gynna både studenten och företaget. 

Arbetet genomförs sedan under sex veckors heltidsarbete och presenteras 

genom en muntlig redovisning och även genom denna rapport.  

 

 Eftersom jag har ett stort intresse för sport- och funktionskläder valde jag 

att kontakta en etablerad aktör inom den svenska sportkonfektionshandeln. 

Företaget säljer produkter från både egna och externa märken via fysiska 

butiker och via näthandel. Det visade sig att ledningen på avdelningen för 

ytterplagg på detta företag var intresserade av att utveckla en modell av 

längdskidåkningsjacka. De tyckte då att det kunde vara en lämplig uppgift 

för mig att arbeta med, eftersom jag själv åker längskidor.  

 

 Under ett av företagets egna märken finns idag två modeller av jackor för 

längdskidåkning. En av dessa säljs som set, tillsammans med en byxa, och 

riktar sig till en motionsåkare. Den andra jackmodellen riktar sig till en 

utövare som är mer aktiv, har en mer välutvecklad skidteknik och 

intresserar sig för plagg med mer avancerad passform och funktion. I 

nuläget är skillnaden mellan de befintliga två modellerna inte så stor, 

vilket kan leda till att målkunden inte attraheras tillräckligt av produkten. 

Det finns dessutom många konkurrerande märken som erbjuder liknande 

produkter. Min uppgift blev därför att förbättra framförallt passform och 

funktion genom konstruktionslösningar, på den senare av ovan nämnda 

modeller.  

 

Företaget arbetar under den aktuella produktgruppen inte med 

mönsterkonstruktion. De utvecklar istället plaggskisser och måttlistor som 

skickas till fabrik. Produktutvecklingen sker sedan genom avprovning, 

utvärdering och kommentering av provplaggen. Detta innebär att 

fabrikerna som anlitas för produktion äger mönstren, vilket för detta arbete 

betyder att det inte finns några modell- eller grundkonstruktioner att utgå 

från. En del av min uppgift blir således att ta fram grundkonstruktioner 

anpassade för längdskidåkningsjackor.  
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1.2 Syfte  

 

Syftet med undersökningen är att utifrån två provplagg/jackmodeller 

utforma, anpassa och förbättra dessa genom konstruktioner anpassade för 

längdskidåkningens specifika förutsättningar.  
 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

- Vilka karaktärsdrag/egenskaper är viktiga i plagget för att det ska vara 

funktionellt till just längdskidåkning?  

- Hur kan design och konstruktion i dessa modeller kombineras för att 

nå fram till en bra och anpassad produkt? 

- Inom vilka områden kan jackan vidareutvecklas genom 

konstruktionstekniska lösningar?  

 

 

1.4 Avgränsningar  

 

Längdskidåkningsjackor finns i många olika utföranden, både modell- och 

materialmässigt. Inom ramen för detta examensarbete har jag valt att 

fokusera på den typ av jacka som redan finns i företagets sortiment. Denna 

modell är en relativt kroppsnära modell i två olika elastiska material. 

Modellen har ett antal skärningar på livstycket
1
 och även en tvåsöms-

raglanärm. Denna typ av raglan har inget insnitt vid axeln och är på grund 

av detta endast lämplig för elastiska material. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1
 Plagg- eller mönsterdel som är ämnad att täcka bål och bröstkorg 
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2 Metod & genomförande 
   

 I detta kapitel beskrivs hur arbetet med studien genomförts och vilka 

metoder som använts för att nå resultatet. Även förutsättningar för arbetet 

och dess betydelse för resultatet redovisas. 

 

2.1 Forskningsstrategi & datainsamlingsmetoder 

 

 Forskningsstrategin i denna undersökning bygger till stor del på 

experimenterande i mönsterkonstruktion och därefter analyserande av 

uppsydda toiler
2
. Grunden till dessa experiment ligger i en kombination av 

olika typer av informationskällor. Främst är det kunskap som inhämtats 

under utbildningens två år, genom föreläsningsanteckningar, kurslitteratur 

och opublicerat utbildningsmaterial. Jag utgår även från kunskaper i 

konstruktion av längdskidåkningsjacka från ett tidigare genomfört projekt 

under utbildningen
3
. Därutöver används kunskapsreferenser såsom 

företagets provplagg och annat av dem tilldelat material samt diskussioner 

med min interna handledare
4
.   

Denna studie bygger också till stor del på experimenterande med 

utgångspunkt i publicerade konstruktionsunderlag. Konstruktion, 

toilesömnad, avprovning och analysering genomförs kontinuerligt under 

arbetets gång enligt figur 1. 

 

 

 
                              Figur 1. Ordningsföljd för processerna i studien 

                                                 
2
 Provplagg uppsytt i ett enklare material 

3
 Projekt: Sportplagg, 9hp, årskurs 2 

4
 Gunnel Larsson, Universitetsadjunkt 
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I samarbete med mina provmodeller genomförs också diskussioner kring 

vilka plaggegenskaper som är viktiga i en längdskidåkningsjacka. 

Resultaten av dessa diskussioner sammanförs med egna erfarenheter samt 

studerande av teknikvideos, såsom Breistad (2011) och Sveriges 

Television (2012). I konstruktionsmomenten finns mycket utrymme för 

analys, speciellt under tiden grunderna konstrueras då dessa skall anpassas 

för kommande modellkonstruktion.  

 

För att hitta och fylla målkundens potentiella behov, kommer provplaggen 

att provas av på personer med intresse för sport- och fritid och deras 

kommentarer vägas in i arbetet. Provplaggen skall också utvärderas sett 

till design och funktion, för att kombinationen av design och konstruktion 

skall leda till en funktionell och estetiskt tilltalande produkt. Efter 

utvärdering av företagets provplagg kommer grundkonstruktioner för 

dam- och herrjacka att arbetas fram. Dessa skall vara anpassade för 

längdskidåkning och kommer sedan ligga till grund för en ny och 

förbättrad version av företagets provplagg.  

 

 Konstruktions- och graderingsmomenten genomförs med hjälp av Lectras
5
 

programvara Modaris. Skisser och specifikationer kommer att arbetas fram 

med hjälp av Adobe Illustrator, Microsoft Excel samt Lectras Kaledo 

Style. 

 

 

2.2 Val av litteratur 

 

Konstruktionsunderlaget som används i denna studie är framtaget av 

Öberg och Ersman (1989, 1999) samt Aldrich (2011).  

Min erfarenhet från de projekt jag genomfört under utbildningens två år 

säger att Öberg och Ersman framställt ett bra underlag, som har genererat 

fina passformer i damklädeskonstruktion. Gällande herrkonstruktion är jag 

mer osäker. Därigenom ställs jag inför ett val. Ett alternativ är att utgå 

ifrån att konstruktionen enligt Öberg och Ersman är bra och direkt börja 

använda denna. Ett annat alternativ är att göra några olika 

grundkonstruktioner för herrplagg och jämföra vilken som är bäst 

utgångsläge för mina vidare konstruktioner. Därmed undersöks hur 

grundkonstruktionerna kan konstrueras enligt Aldrich. Jag väljer det första 

alternativet (se ”Metoddiskussion”). För fodrets konstruktion utgår jag från 

material sammanställt av Edlund (2007 s. 2). Inför arbetet med måttlistor 

och gradering väljer jag att hämta information från material sammanställt 

                                                 
5
 Fransk leverantör av programvara för mönsterkonstruktion 



- 5 - 

 

av Silow (2009, s. 2) i kombination med graderingsprinciper enligt 

Svensson (2010). 

 

2.4 Uppgiftens förutsättningar 

 

I planeringen av arbetet har företaget erbjudit mig möjligheten att få mina 

slutprov sydda på den kinesiska fabrik som sytt företagets egna provplagg. 

Arbetsbelastningen på den aktuella fabriken är dock mycket hög under 

denna period vilket innebär att de behöver modellmönstren i god tid. För 

att slutproverna dessutom skall hinna skickas från Kina till Sverige 

innebär det en deadline för överföring av mönstret ungefär 3 veckor in i 

examensarbetet. Företagets provplagg används kontinuerligt och därför 

kan dessa endast användas på min arbetsplats under vecka 2 och 3 av 

examensarbetet. Denna begränsade tidsplan betyder även att fabriken 

måste kunna sy slutproven på samma sätt som företagets provplagg. Detta 

innebär således att det inte finns något utrymme för att ändra detaljernas 

konstruktion till slutproven, eftersom det skulle ta för mycket tid i 

anspråk.  

 

 Jackan består av två stycken elastiska ytmaterial samt foder och tillbehör. 

Företagets materialval möjliggör en raglankonstruktion utan insnitt, då 

denna konstruktion är anpassad just för trikåvaror. Företagets provplagg 

står just nu under utveckling även internt och alla material i provplaggen 

är därmed inte korrekta. Ett exempel på detta är plaggets foder, som är sytt 

i ett stumt material. Jag har dock fått besked om att ett nytt, elastiskt 

material valts ut inför sömnaden av mitt provplagg. Då fabriken som 

nämnt ovan ligger i Kina finns ingen möjlighet för mig att inom denna 

tidsram få tillgång till det riktiga materialet. Därför kommer lämpliga 

substitutmaterial till toilerna att försöka hittas och användas. 

 

I inledningen av examensarbetet kommer ett möte med handledare på 

företaget äga rum, då en planering fastställs. Vid detta tillfälle skall även 

företagets provplagg studeras, mätas och fotograferas. Dessutom kommer 

viss plaggdokumentation såsom till exempel plaggskisser att mottas. 

Jackorna kommer sedan skickas till min arbetsplats. Enligt tidigare nämnd 

tidsplan betyder detta att jag får en vecka där jag inte har jackorna till 

hands. Denna vecka kommer att användas till att gradera måttlistor, 

studera in mig på raglankonstruktionen samt påbörja arbetet med 

grundkonstruktionerna. 

 

2.5 Etiska aspekter 

 

Produkterna av denna studie arbetas fram till förmån för ett specifikt 

företag.  Innehållet i rapporten och redovisningen av det material jag 
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framtagit för deras fortsatta bruk är alltså uppgifter och material som 

företaget anser som känsliga. Inför arbetet fördes en diskussion kring 

detta, där jag i samarbete med handledare A beslutade vilka uppgifter som 

kunde offentliggöras och vilka uppgifter som var konfidentiella. Eftersom 

denna rapport och materialet i undersökningen också är ett examensarbete 

måste det kunna publiceras. För att undvika att företagets känsliga 

uppgifter läcker ut löses situationen genom att alla referenser till det 

aktuella företaget anonymiseras. Detta gäller till exempel att jag inte 

nämner de anställda vid namn, inte heller kontorets geografiska läge 

avslöjas och alla loggor och produktnamn raderas eller modifieras.  

 

En förenklande aspekt i frågan om att skydda företagets uppgifter är att 

den huvudsakliga produkten av detta examensarbete är filerna med 

modellmönster. Eftersom dessa skapas i en specifik programvara 

begränsas möjligheterna att ta del av dessa. I denna rapport presenteras 

mönsterdelarna endast visuellt genom till exempel stillbilder av 

dataskärmen. Rent tekniskt är det på så sätt möjligt att kopiera arbetet. 

Utan att ha tillgång till måttangivelser är det dock mycket svårt att skapa 

en exakt kopia. Därmed anser jag att mönstret, om det kommer användas 

av företaget, ändå är skyddat. Jag tycker också det är viktigt att ha i åtanke 

att denna bransch delvis bygger på att företag studerar varandras plagg och 

försöker efterlikna bra plaggegenskaper och konstruktioner. Det är också 

svårt att bedöma vad som är en kopia, då målet är att plagget skall passa 

samma kroppsform. De flesta tillverkare är åtminstone ute efter att få 

plaggen att passa på samma kroppsform, och vem kan ha patent på 

passform? Tillvägagångssätten för att nå samma resultat kan vara mycket 

olika och därmed är det svårt att kopiera en produkt rakt av.  
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3 Resultatbeskrivning  
 

I detta kapitel presenteras problem, lösningar och resultat som 

framkommit av studien. 

 

3.1 Analys av storlekar, mått och passform 

 

 Arbetet inleds med att jag studerar, fotograferar och mäter av provplaggen 

från företaget. Framförallt jämförs bröstmåtten på provplaggen med 

bröstmått i företagets kroppsmåttlistor (bilaga A) enligt tabell 1 och 2. På 

så sätt identifieras vilken rörelsevidd som skall räknas in i kommande 

konstruktioner. Jag får också ta del av plaggskisser ritade av företagets 

designer (bilaga B). 

 
Tabell 1. Jämförelse mellan plaggmått och kroppsmått, herr 

Herr Plaggmått Kroppsmått 
Rörelsevidd 
(halva mått) 

Rörelsevidd 
(hela mått) 

½ Chest 54 50 4 8 

½ Waist - - - - 

½ Bottom 54 52 2 4 

 
Tabell 2.  Jämförelse mellan plaggmått och kroppsmått, dam 

Dam Plaggmått Kroppsmått 
Rörelsevidd 
(halva mått) 

Rörelsevidd 
(hela mått) 

½ Chest 47 44 3 6 

½ Waist 45 36 9 18 

½ Bottom 49 48 1 2 

 

Vid detta läge i planeringen spenderas fyra dagar med att studera 

raglankonstruktionen och dess uppbyggnad, samt börja experimentera 

inför kommande konstruktionsmoment. På så sätt kan kunskaper 

tillgodogöras som kan komma att behövas i ett senare skede av 

examensarbetet.  

 

När företagets provplagg anländer till min arbetsplats i Borås, provas de 

först av på docka. Några områden visar tecken på brister i konstruktionen. 

Till exempel observeras några områden på jackorna där det uppstår så 

kallade dragningar
6
. Ett av dessa områden är axelpartiet. Min bedömning 

är att dessa inte är orsakade av ytatygets konstruktion, utan snarare det 

oelastiska fodret. Det syns också dragningar i sidan på herrjackan, 

orsakade av balansfel
7
 i plagget (figur 2, sida 8). Skulle sidsömmen på 

jackan klippas upp skulle bakstycket falla ner i förhållande till 

                                                 
6
 En dragning uppstår när tyget i ett område inte räcker till och på så vis spänns ut eller tvingas i en 

onaturlig riktning 
7
 Plagget och dess sömmar lutar eller vrider sig i en oönskad riktning 
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framstycket. Detta korrigeras genom att öka ärmhålsdjupet på 

framstycket
8
. 

 
Figur 2. Balansfel 

 

För att även kunna testa till exempel rörelsefrihet och passform, provas 

provplaggen på fyra stycken modeller (två manliga respektive två 

kvinnliga). De områden som studeras mest ingående är möjligheten att 

utföra stakningsrörelser, passformen på jackans olika delar och generell 

rörelsevidd/storlek på jackan. Alla modeller tycker att provplaggen 

generellt har goda egenskaper och tillåter mycket rörelse. Gällande 

passformen uppstår på samtliga modeller samma dragningar (figur 3, sida 

9) över axelpartiet som uppstod på dockan. En av de kvinnliga modellerna 

upplever dessutom att det känns att fodret spänner över axeln. En av de 

manliga modellerna påpekar att jackan känns alldeles för tjock och tror att 

den kommer bli för varm. Han är även skeptisk till storleken på 

ventilationskilarna under ärmen och tycker att innerärmen är för klumpig. 

Jag noterar detta och antecknar att innerärmen behöver ett materialbyte. 

                                                 
8
 Kunskap inhämtad under föreläsning med Jörgen Silow, teorilektion 7 – avprovning av grunder & 

detaljpresentation, Projekt: Sportplagg, 9hp. 
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Figur 3. Dragningar som uppstår över axelpartiet 

 

 

3.2 Analys av skidåkningens rörelsemönster 

 

För att ytterligare sätta mig in i vilka egenskaper jackan behöver, funderar 

jag mycket på skidteknik och framförallt vilka positioner kroppen jobbar i. 

Genom att diskutera egna erfarenheter med andra skidåkare i min närhet 

och röra mig i skidåkningens rörelsemönster, kan jag skaffa mig en 

grundläggande uppfattning. Jag studerar även teknikvideos för 

längdskidåkning, till exempel från Breistad (2011) och Sveriges Television 

(2012). Utifrån detta kan jag skapa mig en god bild av skidåkningens 

rörelsemönster och positioner. Framförallt studeras hur mycket armen böjs 

och om den någon gång rätas ut helt. Jag kan dock se att i övervägande del 

av stakningsrörelsen är armen vinklad nästan 90 grader. I resterande del av 

rörelsen är armen mindre böjd men sällan helt utsträckt. I de teknikvideor 

jag studerar är båda instruktörerna män. De diskussioner jag för med 

kvinnliga skidåkare indikerar dock på att samma teknik gäller för både 

kvinnor och män, det vill säga samma rörelsemönster kommer eftersträvas.  

Däremot har kvinnor och män olika anatomiska förutsättningar vilket 

kommer vägas in i arbetet med passformen.  

 

Jag funderar utifrån detta på hur mina grundkonstruktioner borde utformas 

för att utgöra en bra utgångspunkt för konstruktionen av de aktuella 

modellerna. Resultatet av dessa funderingar är att betydande punkter i 

konstruktionen är rörelsevidd, halsvidd, ärmhålsdjup, placering av 

eventuellt bystinsnitt samt typ av ärmkonstruktion. För att kombinera 

design och konstruktion tar jag beslutet att konstruera min grund med 

skärningar för raglanärm. Jackmodeller med raglanärm är också vanligt 

förekommande inom kategorin skidjackor. Genom att utforma en 

grundkonstruktion med raglanärm som har bra passform kan detta 

utnyttjas i kommande modellkonstruktioner. Detta kan företaget dra fördel 
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av ur ett arbets- och kostnadseffektivt perspektiv, då även modeller med 

annan design kan konstrueras med samma grunder.  

 

3.3 Konstruktion av grund för herrjacka 

 

 Enligt mina efterforskningar är det sällsynt med grundkonstruktioner för 

tighta herrjackor. De konstruktionsunderlag jag kommer i kontakt med har 

rörelsevidd på 15cm
 
(Aldrich 2011) – 32cm (Öberg & Ersman 1989). 

Tanken är att min modell ska ha en rörelsevidd på 8 cm (se tabell 1, sida 

7). Jag räknar därför med att få lägga mer tid på herrkonstruktionen än 

damkonstruktionen och väljer att inleda arbetet med herrkonstruktionen. 

Mitt första steg är alltså att konstruera en grund för herrjacka med 8cm 

rörelsevidd i bröstmåttet. Det konstruktionsunderlag jag väljer att utgå från 

är en skjortgrund (Öberg & Ersman 1989, 160-161). Detta 

konstruktionsexempel har en rörelsevidd på 18cm och jag räknar därför 

om måtten med min planerade rörelsevidd. Jag gör en helt rak 

konstruktion och utgår sedan ifrån måtten på denna för att konstruera en 

raglanärm. Konstruktionen för raglanärmen är framarbetad efter Öberg och 

Ersmans underlag (1999, s. 262-263) 

 

 Toile 1 sys i två trikåmaterial. Denna toile tappar dock formen helt och går 

inte att utvärdera passformsmässigt. Jag syr upp ett nytt prov där det ena 

materialet byts ut till ett vävt tyg med elastan i. På detta prov, toile 2, kan 

en typ av balansfel anas, det vill säga att jackans sidsömmar slår framåt 

och fållen pekat uppåt mitt fram. Halsringningen har en konstig form 

vilket i kombination med den raka kragen får konsekvensen att axelpartiet 

dras upp mot halsen och skapar dragningar. Jag sprättar upp sömmen 

(figur 4) och kan i sällskap med min interna handledare identifiera 

problemet som behöver åtgärdas.  

 

 
Figur 4. Halsringning, toile 2 
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Tillsammans med min handledare diskuteras modellen och att den 

eventuellt har en för stor halsvidd i förhållande till dockans hals. På 

förslag från min handledare höjer jag halsdjupet fram 1 cm, halsdjupet bak 

5 mm och lägger även till 5 mm på axelbredden vid inre axelspets.  

Då jag har en begränsad mängd material, beslutar jag mig för att sy endast 

det övre partiet ner till midjelinjen på kommande toile.  

 Detta blir toile 3 (figur 5), som provas av på docka och på levande modell.  

Axelpartiet ser mycket slätare ut på denna toile men vid provning på 

levande modell visar det sig att halsvidden nu är för liten. Däremot är 

halshålets form mycket bättre på toile 3, så jag kopierar formen på detta 

men ändrar tillbaka till de ursprungliga måtten.  

 

 
Figur 5. Halsringning och axelparti, toile 3 

 

Balansfelet i plagget återstår nu att åtgärda. Detta korrigeras, enligt figur 6 

sida 12, till toile 4 (vit linje representerar den gamla konstruktionen, röd 

linje visar konstruktionen efter ändringen är utförd). På toile tre ligger 

raglanärmen fint över axeln på dockan och därmed känner jag mig nöjd 

med ärmens form på denna punkt. För att öka ärmens rörelsemöjlighet 

beslutar jag här att spräcka och förlänga innerärmssömmen, enligt Öberg 

och Ersman (1989, s. 104).  Jag väljer dock att behålla en av toilens ärmar 

i sin ursprungliga form så att jag ska kunna se och utvärdera skillnaden.  
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Figur 6. Konstruktionsändring av balans 

 

Till toile 4 konstruerades en formad krage. Eftersom jag har mindre 

erfarenhet av kragkonstruktion väljer jag att konstruera en väldigt formad 

krage. På så sätt kan jag identifiera skillnaden gentemot en krage som 

endast har lite form. Utgångspunkten är en konstruktion av jacka (Öberg 

& Ersman 1999, s. 218-219) där jag konstruerar min krage efter formen på 

huvkonstruktionen. Det visar sig att kragen hade alldeles för mycket form 

men genom att prova på docka och nåla in kragen till den form jag vill har 

jag en bra utgångspunkt i skapandet av den slutgiltiga kragen (figur 7).  

 

 
Figur 7. Drapering av krage 

 

Helhetsintrycket av toile 4 är generellt bättre  än toile tre. Jag studerar 

skillnaden på de olika ärmarna, gör bedömningen att spräckningen av 

innerärmssömmen fyller sin funktion i plagget och beslutar därför att 

behålla denna mönsteranpassning. Nederkanten mitt fram pekar dock 

fortfarande framåt och uppåt. I detta skede funderar jag en del på 

kroppsformen på provdockan. Den docka som finns att tillgå på 

designteknikerprogrammet har en något utbuktande buk (figur 8, sida 13) 

vilket enligt min teori inte är speciellt representativt för målgruppen. En 

skidåkare som tidigare tävlat på elitnivå tillfrågas på ämnet och styrker 
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mitt påstående. Min teori är att dockans buk förstärker intrycket av att 

jackan slår framåt.  

 
 

 

För att se hur mycket som skulle behöva spräckas i mönstret, så att jackans 

framstycke skall falla snyggt, klipps ena sidan av framstycket upp i 

bröstviddslinjen (figur 9). Det saknas här 10-15mm. 

 

 
Figur 9. Uppklipp i bröstviddslinje 

 

Till toile 5 korrigeras detta genom att jag spräcker 10 mm på framstycket. 

Framstyckena formas sedan på två olika sätt, och jag låter de två 

varianterna bli höger och vänster sida på nästa prov. Jag lägger dessutom 

till 5 mm på inre axelspets för att på så sätt försöka pressa ner framstycket 

vilket är en annan metod för att korrigera balansfel. På denna punkt blir 

toile 5 tyvärr inte bättre än toile 4, så spräckningen jag gjort till detta prov 

Figur 8. Herrprovdocka í profil, storlek C50 
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är inte tillräcklig vare sig på höger eller vänster framstycke. Dessutom ser 

toile 5 sämre ut vid det övre bröstpartiet (figur 10). Ökningen av 

framstycket upp mot axeln leder till ett överflöd av tyg i  detta område, 

vilket ger ett ”bubbligt” intryck.  

 

 
Figur 10. Jämförelse mellan toile 4 (t.v.) och toile 5 (t.h.) 

 

Jag beslutar därför att gå tillbaka till mönstret på toile 4 och endast göra en 

korrigering längdmässigt på grundens framstycke. Detta beslut grundar sig i 

att modellen för vilken jag konstruerar grunden, har en dragsko och resår 

nertill som troligen kommer dölja det faktum att jackan pekar framåt i 

fållen. Skulle jackan istället ha en fåll utan resår skulle ett alternativ kunna 

vara att forma framstycket enligt figur 11. Den övre figuren visar det 

spräckta framstycket i förhållande till det ursprungliga framstycket. Den 

undre figuren illustrerar mönsterdelens färdiga utseende, som har en något 

svängd framkant och dessutom en korrigerad trådrak. 

 

    

 

 
 

Figur 11. Framstycke efter spräckning mitt fram 

 



- 15 - 

 

Kragens form på toile nr fem visar en tydlig förbättring och därför provar 

jag denna toile på en provmodell. Detta visar att jag kan göra ytterligare 

ett vim
9
 i kragen. Jag kopierar alltså in denna krage till toile 4 och 

korrigerar formen enligt provningen. Skillnaden mellan de två kragarna 

redovisas i figur 12. Grunden är då klar och får namnet ”Basic block CC 

JKT Men XS-XXL”. 

 

 

 

 
 

3.4 Konstruktion av grund för damjacka 

  

Till damjackan används ett underlag för grundliv (Öberg & Ersman 1999, 

s. 284-285). Jag väljer att vrida insnittet till ärmhålet, utelämna 

midjeinsnittet och förlänga livstycket ner till stussen. Dessa anpassningar 

görs för att grundkonstruktionen ska ha bra egenskaper inför 

konstruktionen av den jackmodell jag kommer konstruera längre fram i 

arbetet. För raglanärmens konstruktion utgår jag från 

konstruktionsunderlag skapat av Öberg och Ersman (1999, s. 262-263). 

Jag studerar också företagets provplagg och mäter ärmkulle, ärmhålsdjup 

och överärmsvidd för att kunna efterlikna detta i min grundkonstruktion. 

Här upptäcker jag att denna konstruktion ger en 20mm för lång sträcka på 

raglansömmen fram på ärmen. För att lösa detta testar jag att vrida hela 

axelpartiet enligt figur 13, sida 16. Den röda delen visar hur axelpartiet är 

något vridet i förhållande till grundlinjen i ärmkonstruktionen. Denna 

vridning resulterar i en kortare raglansöm mot framstycket. 

 

 

                                                 
9
 Veck i mönster, konstruktionsändring för att ta bort överflödstyg 

Figur 12. Jämförelse mellan krage nr 1 och den slutgiltiga kragformen 

Svart linje = krage nr 1 

Röd linje = slutgiltig kragform 
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Figur 13. Vridning av axelparti i raglankonstruktion, damjacka 

 

Denna ändring visar sig fungera bra vilket jag kan se på den toile jag syr 

upp. Toilen provas både på docka och levande modell. Rörelsefriheten är 

dock svår att utvärdera då jag inte har tillgång till det elastiska material som 

är ämnat för modellen. Min tanke är därför att följa de måttangivelser från 

provplagget som av provmodellerna ansetts vara bra, till exempel 

ärmhålsdjup och överärmsvidd. Detta för att ändå försöka säkra en god 

rörelsefrihet när jackan sys i rätt material. Jag utför spräckning av 

innerärmssömmen enligt samma princip som på herrgrunden (Öberg & 

Ersman 1989, s. 104-105). Jag kan på denna toile se att det finns ett 

överflöd av tyg vid raglansömmen (figur 14). Jag väljer därför att nåla in 

och eliminera detta överskott ur min konstruktion. 

 

 
Figur 14. Bröst- och axelparti, toile 2 (dam) 

 

För att spara tid i den kommande modellkonstruktionen börjar jag till 

nästa toile experimentera med skärningar och böjningen av ärmen. Tanken 

är att skapa en form anpassad för längdskidåkning, dvs. att ärmen skall 

vara böjd vid armbågen. Utgångspunkten är mina anteckningar från en 

föreläsning
10

 med Jörgen Silow under Projekt: Sportplagg 9hp. Böjningen 

genomförs genom att lägga ett vim mitt fram på ärmen vid armbågslinjen, 

                                                 
10

 2012-01-11, Teorilektion 3 
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och sedan spräcka motsvarande punkt mitt bak på ärmen lika mycket
11

 

(figur 15). Skärlinjerna placeras efter denna princip kombinerat med 

jackornas ursprungliga design. Några prover arbetas sedan fram, både i 

halv och i hel skala, för att se hur mycket jag borde böja ärmen. Efter 

diskussion med både provmodeller och handledare B, beslutas att 

vimmet/spräckningen ska vara 3 cm brett. Jag plockar sedan ut 

mönsterdelar som formas lätt för att undvika skarpa hörn och på så sätt 

förbättra utseendet på slutresultatet. Mönsterdelarnas färdiga utseende 

illustreras i figur 16. Denna typ av ärm har dock ändå en ovanligt skarp 

form vid armbågen. Beroende på vilken sport som ärmen anpassas till böjs 

den olika mycket och fördelat på olika punkter. I längdskidåkning är 

armen i princip konstant böjd, vilket innebär att ärmen kan böjas mycket 

precis vid armbågslinjen. Detta under förutsättning att ärmen sys i ett 

elastiskt material.  

 

 
Figur 15. Ärmkonstruktion med skärlinjer anpassade efter design 

 

 
Figur 16. Ärmens färdiga mönsterdelar 

 

Inför kragkonstruktionen på damplagget utgår jag från herrkragen, men 

ändrar lite i kragens form. Tanken bakom detta är att damjackan har ett 

mindre halsdjup fram, därför väljer jag en att konstruera kragen lite rakare 

                                                 
11

 Denna konstruktionslösning kräver dock att det ligger en söm mitt över armbågen. 
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(se figur 17). Detta prov sys upp på den första modelltoilen. Damgrunden 

får namnet ”Basic block CC JKT Women 36-46”. 

 

 

 

 

 

3.5 Modellkonstruktion 

 

När jag på allvar börjar med modellkonstruktionen är det inte långt kvar 

till deadline för att skicka mönstret. Jag får därmed besluta mig för att bara 

göra en modelltoile för dam- respektive herrjackan, där jag lägger in alla 

skärningar i plagget. Jag börjar studera och mäta in var skärningarna ska 

ligga på modellen och ritar in dessa på mina grundmönster. 

Tillvägagångssättet är i stort sett detsamma på dam- och herrjackan. På 

dammodellen gör jag dock en liten förändring i designen med målet att 

skapa bättre passform. I provplagget från företaget ligger en skärning mot 

ärmhålet och snett nedåt över bysten. Jag ändrar vinkeln på denna skärning 

i konstruktionen och på så sätt kan denna skärning löpa ut från 

bystinsnittet på grunden. Denna förändring godkänns sedan av företagets 

designer. 

 

Enligt måttlistan jag skapat efter företagets provplagg, har dammodellen 

endast en aning form i midjan. Jag kan därför forma in detta enbart i 

sidsömmarna och behöver inte forma in något i skärningarna på 

framstycket. Detta underlättar arbetet eftersom jag då inte riskerar att 

balansen i plagget äventyras. Min tanke är också att kunna diskutera 

funktionen på skärningarna med företagets designer, något jag får göra vid 

en uppföljande avprovning.  

 

Gällande fickans konstruktion finns en skillnad mellan den ursprungliga 

designskissen och provplaggen jag fått av företaget. Enligt 

överenskommelse (se ”Uppgiftens förutsättningar”) utgår jag i min 

konstruktion från sättet detaljerna är sydda på provplaggen. Jag 

konstruerar också infodringar enligt samma princip.  Modellmönstren syr 

jag sedan upp i substitutmaterial. Dessa toiler provas av på både 

provdockor och levande modeller på Textilhögskolan och tas därefter till 

Figur 17. Damkragen i jämförelse med herrkragen 

Svart linje = Herrkrage 

Röd linje = Damkrage  
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företagets huvudkontor för avprovning i sällskap med externa handledare. 

Provmodellerna som deltar under denna avprovning har båda åkt 

vasaloppet och kan på så sätt ge en mycket användbar och trovärdig 

utvärdering av jackorna.  

 

Vid denna avprovning utvärderas passform, rörelsefrihet samt estetiskt 

intryck (se bilaga C) Jag får då även chansen att diskutera jackornas design 

med den ansvarige designern på företaget. Vi diskuterar skärningarnas 

syften, deras funktionalitet samt eventuella extra produktionskostnader 

orsakade av dessa. Vi enades om att det finns skärningar som inte tillför 

någon funktion eller passform och att dessa kan plockas bort i de 

provplagg som skall sys efter mina mönster. Detta gäller till exempel en 

skärning vid ärmslutet men också den kilformade skärning som ligger vid 

ärmhålet (se skiss i bilaga B). Tanken med denna kil är enligt företagets 

designer initialt att fylla en ventilerande funktion och tillföra extra 

elasticitet vid ett kritiskt område. Min utvärdering av denna kil var dock att 

den i sin nuvarande utformning inte fyllde sin tilltänkta funktion, utan 

endast bidrog till att öka kostnaden för jackan
12

. Kilen var dessutom för 

liten för att tillföra någon fördel gällande elasticitet. De många sömmarna 

bidrog också till en något styvare känsla på materialet vid aktuellt område.  

 

Under avprovningen kommer jag och företagets designtekniker 

tillsammans överens om ett par mönsterförändringar som behöver göras 

innan mönstret ska skickas till fabrik. Detta gäller längden på jackorna, 

ärmens vidd på damjackan, plaggdelar som kan förbättras genom ett 

materialbyte, halsringningen och kragens form på herrjackan. Vi upplever 

även att damjackans rörelsevidd i midjan är onödigt väl tilltagen. Därmed 

beslutar vi tillsammans att ta bort fyra cm av midjans rörliga vidd, fördelat 

på sidsömmar och ryggens skärningar. Vi diskuterar även om jackan 

eventuellt behöver tas in ytterligare just i midjan. Här väljer jag att 

argumentera för att detta ställningstagande bör göras efter utvärdering av 

provplagget sytt i dess rätta material, vilket godtas av handledare B. 

Tillsammans med provmodellerna diskuteras också jackans 

funktionsdetaljer, såsom ärmavslut, dragsko i fåll, fickor etcetera (se 

bilaga C). Jag fortsätter alltså med att tillämpa de mönsterändringar vi 

beslutat om.  

 

 

 

 

3.6 Foderkonstruktion 

 

                                                 
12

 Kilens form/skärning innebär sömnad av konvex form mot konkav form, vilket kan räknas som svår 

hantering i produktion och på så vis ökar produktionspriset. 
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Jag konstruerar också foder till båda jackorna. För fodrets konstruktion 

utgår jag ur principer presenterade av Edlund (”Fodrad kappa”, 2007) se 

bilaga D. För att förenkla foderkonstruktionen tar jag bort alla skärningar på 

livstycket. Jag lägger också ihop ärmens mönsterdelar till en tvåsömsärm 

enligt följande figur. Jag stänger insnittet på främre ärmen och förlänger 

innerärmslinjen så mycket som jag lagt omlott vid armbågen (figur 18). Den 

rosa linjen visar ursprungspositionen för ärmfållen, där jag sedan sträckt ut 

ärmens innersöm motsvarande den sträcka som ligger omlott vid 

armbågslinjen. Denna konstruktion används både till dam- och herrjackan. 

Enligt Edlund (2007) skall ärmen ökas tio mm uppåt mot inre axelspets. Då 

jag arbetar med ett trikåfoder väljer jag att endast öka fem mm i denna 

riktning. I y-ledd får foderärmens framstycke en ökning på tio mm, 

motsvarande ökningen i sidan på livstycket (figur 19). 

 

 
Figur 18. Förenklad konstruktion för foderärm 

 

 
Figur 19. Illustration av tillägg i foderärmens ena del 

 

Damjackan har ett insnitt mot ärmhålet. Detta vrider jag istället mot sidan 

där stämhack visar hur insnittet skall läggas i ett veck. På så sätt minskas 
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tygmängden i ärmhålet. I övrigt görs inga stora förändringar i 

foderkonstruktionen. 

 

Istället för att sy upp nya toiler använder jag Modaris funktioner ”Marry”, 

”Walking pieces” och ”MChart” för att se så sömsträckorna och måtten 

stämmer inför produktion. Mönsterdelarna döps in med plaggdelsnamn 

och en kod för material och löpnummer.  

 

 

3.7 Konvertering och specifikationer 

 

Under arbetets gång framkommer information om att den aktuella fabriken 

jobbar med Gerbers
13

 programvaror. Detta innebär att mönstret behöver 

konverteras till DXF-format innan det ska skickas. DXF är ett format som 

underlättar samarbete för företag som jobbar med olika leverantörer av 

CAD
14

- programvara. Konverteringen genomförs via en särskild 

datorstation, med anpassad programvara för denna process. För att vara 

säker på att exporteringen lyckas och att rätt information importeras av 

fabriken, utformas och skickas kontrolldokument. Detta innehåller till 

exempel en förteckning över hur mönsterdelarna ser ut och vilka material 

de skall skäras i, indöpningskod, benämning, antal av varje mönsterdel 

samt eventuellt om mönsterdelen skall speglas. Exempel på denna 

specifikation återfinns som bilaga E i denna rapport. För att upptäcka 

eventuella fel med mått på mönsterdelarna i ett tidigt skede utformar jag 

även ett specifikationsdokument som beskriver hur fabriken kan göra en 

stickprovskontroll med avmätning av en mönsterdel i grundstorlek 

(bilaga F). 

 

Med anledning av den snäva tidsplanen beslutas tillsammans med 

företaget att inga graderade måttlistor behöver skickas med till fabriken för 

sömnaden av provplaggen. Därför förbereds endast måttlistor innehållande 

de aktuella måtten för storleken som ska provsys. Först i ett senare skede 

av arbetet, när graderingen ska genomföras, utformas fullständiga 

måttlistor med skillnadsintervaller. I denna rapport finns de fullständiga 

måttlistorna i bilaga G.  

 

Jag har tidigare fått ta del av utvalda delar av företagets 

specifikationsdokument för modellen och det är dessa jag anpassar för 

provsömnaden av de modeller jag konstruerat. Däribland ingår en skiss av 

plagget med information om detaljer. Utformningen av denna typ av 

specifikation är alltså företagets. Skillnaden från originalet är att jag väljer 

ut eller skapar enstaka instruktioner/detaljbeskrivningar och raderar sådana 

som är irrelevanta för produktionen av slutproven (bilaga H).  

                                                 
13

 Amerikansk leverantör av programvara för mönsterkonstruktion 
14

 Computer aided design 
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Mönster och ovan nämnda specifikationer skickas iväg på utsatt datum och 

jag får ett par dagar efteråt besked om att fabrikerna kan öppna filerna utan 

problem. Efter överföringen av dessa mönster och specifikationer kan jag 

koncentrera mig på att utforma och utveckla övriga dokument. Det gäller 

till exempel dokument som kan vara en förutsättning för att modellerna 

skall kunna produceras av en annan fabrik. Detta inkluderar 

sömnadsspecificering av konstruktionsdetaljer (bilaga I), kvalitets-

/avsyningshänvisningar (bilaga J) och materialspecifikation (bilaga K). 

 

 

3.8 Gradering 

 

Inför graderingen väljer jag att utgå från olika graderingsunderlag vi blivit 

tilldelade under utbildningen kombinerat med önskemål från företagets 

sida. Företaget har i herrmodellen av denna jacka valt att använda 

alfastorlekarna XS-XXL. Enligt kroppsmåttlistorna i bilaga A motsvarar 

dessa storlekar 46-48-50-53-56-59. Denna storleksserie används även 

delvis i den skillnadsmåttlista vi fått ta del av under sportplaggsprojektet 

(Silow 2009, s. 2), se bilaga L. Undantaget är storlekarna XS och S som i 

Silows skillnadsmåttlista motsvarar storlekarna 44 och 47. Jag blir i 

inledningen av graderingsprocessen ombedd av handledare B att gradera 

efter kursmaterial och väljer därför att gradera bröstvidden enligt Silows 

princip. I dennes underlag rekommenderas det även att ärmhålsdjupet 

graderas 1 cm per storlek. Detta ger dock en skillnad på 6cm i ärmhålsdjup 

mellan minsta och största storleken. Jag känner här en oro för att detta 

kommer bli för mycket och jag väljer att ta upp frågan till diskussion med 

handledare B. Mitt förslag är att gradera ärmhålsdjupet 0,75cm/storlek, 

vilket godkänns av handledare B.  

 

Ärmhålsdjupets gradering påverkar hur ärmen skall graderas. På en 

raglanmodell läggs ärmhålsdjupet och axelbreddens ökning ihop och 

graderas uppåt på ärmen. Raglansömmarna måste dock mätas och värdena 

anpassas så att dessa stämmer mot sina respektive sömmar på livstycket. 

Företaget har dock önskemål om att även innerärmssömmen ska 

längdgraderas och jag väljer därför att lägga en gradering på ca 5 mm från 

ärmhålsdjupet och nedåt. Denna kombination av ökningar får bestämma 

ökningen i plaggmåttlistan snarare än tvärt om. Jag väljer att låta halshålet 

på raglanärmen vara lika bred i alla storlekar, med undantag på 

herrjackans tre största storlekar. Där anser jag att det krävs en ökning för 

att raglanskärningen och kragens söm på framstycket ska få en bra 

position visuellt. För skärningarnas gradering väljer jag att 

proportionsgradera dessa. Punkterna vid ficköppningen får jag då justera 

manuellt genom att kopiera graderingsvärden mellan ficköppningens båda 

hörn i konstruktionen. Ficköppningen liksom fickpåsarna är på så vis 

ograderade, enligt företagets önskemål. 
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Angående halsvidden på herrjackan får jag där ett liknande problem som 

gällande ärmhålsdjupet. Enligt skillnadsmåttlistan från Silow (2009, s. 2), 

skall halsvidden bak graderas med 1 cm/strl och halsdjupet fram med 

0,5cm/storlek. Även här känner jag osäkerhet inför att detta eventuellt 

kommer bli en för stor ökning i de största storlekarna, respektive för litet i 

de små storlekarna. Jag väljer därför att gradera halsvidden med 

0,75cm/storlek. Med utgångspunkt i det bestämda ärmhålsdjupet och 

halsviddsökningen får jag sedan mäta in halshålet noggrant, speciellt 

halsdjupet fram, för att detta ska växa enligt skillnadsmåttlistan. Detta 

tillvägagångssätt tillämpas även på dammodellen, som däremot har 

storleksserien 36-46 med storlek 38 som grundstorlek. På 

halsdjupspunkten mitt fram frångås alltså det underlag som tilldelats i 

graderingsundervisning (Svensson, 2010). Istället provas rätt koordinat 

fram. Då punkten för halsdjupet mitt fram ändras, behövs en 

kompensering för detta i fållen mitt fram. Först då stämmer jacklängden i 

graderingen med skillnadsintervallerna. Graderingen av modellerna 

illustreras i form av blockdiagram i bilaga M. 

 

 

3.9 Experimentell konstruktion för vidareutveckling av 
produkt 

 

För att få en uppfattning om hur jackan skall kunna utvecklas ännu mer 

börjar jag, när mönstret är färdigt och skickat till fabrik, experimentera 

med konstruktionen. Jag går tillbaka till min inledande analys av vilka 

områden på jackan som är kritiska och som skulle kunna förbättras mer. 

Ett diskussionsämne som kommit upp under arbetet är skavsårsrisken vid 

ärmhålet. Ett sätt att motverka detta är att konstruera en tvåsömsärm där 

sömmarna ligger mitt fram respektive mitt bak på ärmen. Denna 

konstruktion lämpar sig även mycket väl för att böja ärmen redan i 

konstruktionen. Den har även andra fördelar till exempel på så sätt att man 

kan skapa form vid axeln. Jag börjar därför experimentera med denna typ 

av skärning på ärmen. Jag utgår från min grundkonstruktion och placerar 

skärningarna med utgångspunkt från armbågslinjen. Jag ritar också ut 

insnitten vid armbågen enligt samma modell som tidigare. Utifrån detta 

underlag kan jag skapa nya, formade, mönsterdelar. 

 

Jag syr upp en toile på ärmen i halv skala, för att snabbt kunna utvärdera 

resultatet och se om jag hade problemområden kvar att jobba med. Jag 

upptäcker då att ärmen har dålig balans och att sömmarna vrider sig. Jag 

studerar mina mönsterdelar och inser att problemet ligger i att de är olika 

mycket böjda. Jag upprepar proceduren men är denna gång mycket mer 

noggrann med att vinklarna i konstruktionen korresponderar. På detta sätt 

blir mina nya mönsterdelar mer lika i vinkel vid armbågen och dessutom i 
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ärmslutets linje. Även denna ärmkonstruktion sys upp i halv skala och jag 

kan därigenom se att denna ärm har rätt balans.  

 

Med utgångspunkt i denna typ av tvåsömsärm är det lätt att spräcka 

innerärmssömmen ytterligare. Målet är detsamma som tidigare tillämpad 

konstruktionslösning, att genom denna ökning eliminera risken att tyget 

stramar när du rör ärmen. Skillnaden blir att du med en 

underärmskonstruktion ”slipper” underärmssömmen och på så sätt får en 

större flexibilitet och mjukare känsla i materialet. Effekten blir dessutom 

större, man kan jämföra det med att sätta in en kil i ärmhålet, utan att sy 

fler sömmar. Jag väljer dock slutligen att ändå konstruera en kil i detta 

område, vilket förtydligas i diskussionskapitlet. Mönsterdelarnas utseende 

illustreras i figur 20. Figuren visar grundmönster (ärm och livstycke fram) 

med skärningar, böjda mönsterdelar (ärm) med skärningar samt färdiga 

mönsterdelar (grå delar). Den röda pilen indikerar en ny skärlinje på 

livstycket, där grunden skärs ur eftersom denna del av mönstret ersätts i 

kilens konstruktion.  

 

 

 
Figur 20. Konstruktionsdelar och mönsterdelar till ärm med kil 
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3.10 Slutprovet levereras 

När slutproven anlänt till företagets kontor mäts de av och provas på docka 

och modell. Måtten dokumenteras enligt tabell 3 och 4. 

 
Tabell 3. Avmätningsprotokoll slutprov, herrjacka 

              
Measurement 

list 

Final 
sample 

(slutprov) Difference 

 
 Measurement (cm)     M     

                    

A Neck width across           17 18,5 +1,5 

B Neck drop front           11,5 10,5 -1 

C ½ Chest           54 55 +1 

D ½ Waist           54 55 +1 

E ½ Bottom           54 54   

F CF zip length           67 66,5 -0,5 

G Scye depth           26,5 26,5   

H ½ Upper sleeve width           24,5 24,5   

I ½ Elbow width           18,5 18,5   

J ½ Sleeve opening, relaxed           13,5 14 +0,5 

K Sleeve length from HPS*           84 84,5 +0,5 

L CB length           74 73 -1 

M Neck drop back           2 2   

N CB collar heigth           7,5 7,5   

O 
Difference between front and back 
hem           5 5 

  
Tabell 4. Avmätningsprotokoll slutprov, damjacka 

              
Measurement 

list 

Final 
sample 

(slutprov) Difference 

 
 Measurement (cm)     38     

                    

A Neck width across           16 18 +2 

B Neck drop front           8,5 9 +0,5 

C ½ Chest           47 48 +1 

D ½ Waist           43 45 +2 

E ½ Bottom           49 49   

F CF zip length           61,5 60,5 -1 

G Scye depth           24,2 24,2   

H ½ Upper sleeve width           22 22   

I ½ Elbow width           15,7 15,5 -0,2 

J ½ Sleeve opening, relaxed           12,5 13 +0,5 

K Sleeve length from HPS*           78 78   

L CB length           66 65,5 -0,5 

M Neck drop back           2,2 2 -0,2 

N CB collar heigth           6,5 7 +0,5 

O 
Difference between front and back 
hem           4,2 4,2   
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De flesta avvikelserna ligger inom toleranserna som angetts. Detta gäller 

dock inte neck width across, det vill säga halsvidden. Andra avvikelser 

mellan mitt mönster är till exempel fodret och dess konstruktion i ärmen 

samt framstycket på damjackan. Mönstret var på damjackan konstruerat 

för att ett insnitt skulle läggas mot sidan. Detta var markerat med 

stämhack men inte specificerat i något dokument som skickades till 

fabriken. Fodrets ärmlängd är också korrigerad. Jag anade vid 

konstruktionen att foderärmen skulle kunna bli för lång, men vågade inte 

chansa på att göra den kortare. Jag valde istället att i mina dokument 

specificera att fodret skall fästas en bit upp i jackärmen. 
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4 Diskussion  
 

I diskussionskapitlet diskuteras resultaten av studien, metoderna som 

använts och slutsatser som kan dras utifrån dessa. Även ämnen för vidare 

forskning tas upp. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

  4.1.1 Konstruktion 

Jag har genom detta arbete upptäckt många områden som har betydelse för 

plaggets slutliga funktionalitet och design. Utifrån dessa kunskaper skulle 

det vara intressant att göra en design som tar hänsyn till dessa områden, 

till exempel genom skärningar och former. Eftersom jag fick en 

designskiss att utgå ifrån kunde jag dock inte göra sådana ändringar till 

mitt slutprov. 

Ett kritiskt område på jackan är regionen kring ärmhålet. Antalet sömmar 

och sömsmåner i detta område bör därmed minskas.  Ärmsömmarnas 

placering kan till exempel utvärderas och anpassas för att undvika 

skavsårsrisk i armhålan. Arbetas en underärm och en överärm fram, som 

har en bra vinkel i konstruktionen, kan man sen lägga ytterligare 

skärningar eller dekorationssömmar/tryck för estetisk design. Denna typ 

av ärmkonstruktion medför dock att materialet får en annan placering på 

ärmen. En tvåsömsärm av den typ jag beskriver i kapitlet ” Experimentell 

konstruktion för vidareutveckling av produkt” innebär placering av ena 

sömmen på ovansidan av armen i en skidåkningsposition. Vill man då att 

ärmen skall vara funktionell ur ett vattenavvisande perspektiv, måste ett 

membranbelagt tyg användas även till underärmen. Detta material är tätare 

än material utan membran, vilket innebär att ärmen får en sämre 

ventilerande funktion. Ur detta hänseende kunde ett alternativ vara att 

istället lägga in en kil i ärmhålet. Kilens storlek och skärning kan då 

anpassas för att den skall fylla tillräcklig ventilationsfunktion. En sådan 

ärmmodell påverkar dock sömnadsföljden, som kan behöva specificeras.  

 

Materialet spelar också en viktig roll för konstruktionens funktionalitet. 

Raglan utan insnitt till exempel är en modell som endast lämpar sig för 

trikåmaterial, eftersom du ”plockar bort” en del av ärmkullens höjd i dina 

mönsterdelar. Om du ändå utgår ifrån en raglankonstruktion utan insnitt 

kan en lösning på detta vara att lägga skärningar vid axelpartiet. Ju 

närmare den fysiska axeln du lägger skärningar, desto bättre form och 

följsamhet kan du skapa i plagget. Formen kan då draperas fram vid 

provning på modell. Raglanärm utan insnitt är dock bra ur ett 

väderhänseende då risken för att snö och regnvatten läcker in, till exempel 

i en axelsöm minskar. 
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Den tidsbesparande aspekten gällande ett innehav av anpassade 

grundkonstruktioner borde vara ett starkt argument för företaget att 

utveckla dessa internt. Skulle företaget av någon anledning byta fabrik 

leder detta troligen till att utvecklingen av jackmodellerna måste börja om 

från början igen. Om företaget istället har en bra grundkonstruktion för 

denna plaggtyp, finns många möjligheter att bygga vidare på denna för 

olika modeller. På så sätt kan företaget ha kontinuerlig kontroll över 

passformen. Utan att ha inblick i hur mönstren ser ut kan det dessutom 

vara svårt att kontrollera kvaliteten på mönstrens uppbyggnad.  

 

 4.1.2 Gradering 

Jag har insett att gradering är ett ämne som öppnar för stora 

diskussionsmöjligheter. Min uppfattning är att många företag arbetar efter 

en egen princip och inte nödvändigtvis efter samma principer vi 

undervisas i på designteknikerprogrammet. Detta arbete har framförallt 

fått mig att fundera mer över företagets målkund. Jag har fått 

uppfattningen att företaget anser att kunden delvis ska välja storlek i 

förhållande till sin kroppslängd, då längdgraderingen är 2cm/storlek på 

både herr- och damplaggen. De vill även gradera ärmlängden efter 

principen att armen växer i förhållande till kroppslängd. Detta är enligt 

mig delvis sant, men kan tyckas motsägelsefullt i förhållande till andra 

argument gällande passform. Till exempel föreslår handledare B att 

ärmlängden kan anpassas med hjälp av den kardborrelösning som finns 

vid ärmslutet på provplagget. Därmed menar hon att det är bättre att ärmen 

är lite längre än standardjackans ärmlängd. Däremot ansåg handledare B 

att stussen inte behövde ökas på damjackan, då den var lagom enligt 

kroppsmåttlistan och aktuell rörelsevidd. Ändå har jackan designats med 

en reglerbar dragsko i fållen. Det får mig att undra vilka figuravvikelser 

man skall ta hänsyn till, och anpassa jackan för. Jag anser att en vältränad 

kvinna eller man likväl kan ha bredare höfter. Å ena sidan förstår jag att 

det underlättar att konsekvent referera till måttlistan – annars skulle arbetet 

med måtten bli mycket komplicerat – men i sådana fall borde väl samma 

princip gälla även för ärmlängd? Dessa funderingar från min sida är 

kanske å andra sidan en konsekvens av att jag inte skaffat mig så mycket 

erfarenhet på ämnet inom just denna produktkategori. Genom 

undervisningen i skolan vinklas till exempel gradering och 

passformsanalys ofta mot vanlig konfektionsindustri. Möjligen passar 

dessa principer inte alls in i sportkonfektion.  

 

En intressant aspekt är även att företaget har valt olika storleksintervaller 

för herr- och damplaggen. En alfastorleksserie såsom på herrjackan öppnar 

upp möjligheten att med färre storlekar ändå tilltala en bred kundgrupp 

storleksmässigt. Möjligen kan det vara så att det finns en uppfattning att 

idrottande män varierar mer i storlek än idrottande kvinnor. En annan 

möjlighet är att kvinnor är mer passformsmedvetna än män och på så vis 
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kräver en mer precis passform, något som skulle uppnås genom tätare 

storleksintervaller. Dock är detta alternativ troligen inte så aktuellt, då 

många idrottare numer är väldigt inriktade på plaggegenskapernas 

inverkan på prestationen. 

 

För att utvärdera graderingen ordentligt skulle det vara nödvändigt att sy 

upp och prova av andra storlekar än den vanliga provstorleken. Detta är 

egentligen ett ämne för en helt separat studie. Företaget kommer därmed 

be den aktuella fabriken att gradera mönstren efter deras egna 

skillnadsmåttlistor då det finns punkter mellan deras och mitt underlag 

som inte överrensstämmer.  

 

  4.1.3 Specifikationer 

Under detta arbete har jag också fått en påminnelse om hur viktigt det är 

att vara tydlig i sin kommunikation till fabriken. När jag skickade mitt 

mönster till fabriken hade några av filerna döpts in med olika 

förkortningar, vilket innebar förvirring för fabriken. Jag fick då ett mejl 

där de undrade om några DXF-filer saknades, då de hade specifikationer 

med 4 olika namn men endast 2 DXF-filer. Jag fick då förtydliga detta i 

efterhand. 

 

  4.1.4 Slutprov 

Det fanns som nämnt i resultatet vissa avvikelser mellan måttlistorna och 

slutprovens mått. Ett av dessa var nackvidden.  Detta är ett mått som är 

svårt att mäta exakt likadant i konstruktionen som på det färdiga plagget. 

Det är dock ett mått som är väldigt viktigt för resultatet, så fabriken 

kommer bli ombedda att korrigera detta i mönstret. Den andra stora 

avvikelsen gäller midjevidden på damjackan. Skillnaden i det måttet är 

dock att detta inte är ett mått som påverkar jackans storlek så mycket rent 

passformsmässigt. Det kommer dock resultera i ett annat intryck estetiskt.  

 

Ett samband mellan de mått som avviker mest är att de är sydda delvis i 

det material som jag kallat ”Material A” (bilaga F). Även detta material 

har bytts ut från provplaggen till slutproven. Detta material är något 

tunnare nu men också något mer elastiskt. På så vis töjer sig kanske tyget 

mer under produktionen och detta måste i sådana fall korrigeras i 

mönstret. Måttavvikelserna kan dock också ha flera andra orsaker. Ett 

alternativ är det faktum att fabriken bad mig addera 1cm sömsmån på alla 

mönsterdelar. Många av sömmarna som slutprovet är sytt med, till 

exempel overlocksömmarna i ryggen, har en sömsmån på 8mm. Beroende 

på sömnadssättet i fabriken kan detta även vara en av orsakerna till att 

plaggmåtten inte överensstämmer med mönstret. Det tredje alternativet är 

att avvikelsen beror på de många skärningarna på plagget. Runt livstycket 

på provplagget finns sammanlagt 10 sömmar. Sys dessa sömmar med 
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1mm för mycket eller för lite sömsmån kan den totala differensen bli så 

mycket som 2cm på hela omkretsen. Om inte skärningarna tillför något 

gällande passformen är detta absolut ett argument för att försöka skala ner 

antalet skärningar på plagget. 

 

Gällande fodret på framstycket av damjackan har sömmerskan 

förmodligen sytt av överflödet på denna punkt. Dock passar jackan ändå 

mycket bra på provmodell så den ändringen kan förmodligen förenkla 

jackan.  Även foderärmen är som sagt korrigerad under provsömnaden. 

Provmodellerna kunde ändå säga att ärmen kändes bra, så den förkortning 

fabriken gjort på denna punkt har inte försämrat resultatet.  

 

Passformen på damjackan ser mycket bra ut och detta styrks av 

provmodellerna. Herrjackan uppvisar inte riktigt samma kvalitetsnivå på 

resultatet. Jag och handledare B diskuterade ett par ändringar måttmässigt 

som förmodligen kan förbättra detta resultat. Företaget är dock generellt 

nöjda med passformen som arbetats fram och skall se över möjligheterna 

att ta modellen i produktion redan till nästa säsong.  

 

 

4.2 Metodutvärdering 

 

En brist i metoden är instuderingen på konstruktionen av raglanärm. Detta 

är en konsekvens av svårigheten att hitta litteratur på ämnet. Jag hade 

önskat att det funnits mer publicerat material om raglanärm och dess 

konstruktion, då den är väldigt komplex. I de flesta konstruktionsböcker 

jag stött på under utbildningen nämns raglanärmen mycket kortfattat. Jag 

upplever nu att mycket tid har gått åt till att göra grundläggande misstag 

och felberäkningar, som säkert skulle kunna undvikas med en mer 

omfattande instudering på ämnet. 

 

Den största delen av konstruktionsarbetet lades på grundkonstruktionerna. 

Arbetet med grundkonstruktionen till damjackan visade sig däremot inte 

bli lika tidskrävande som arbetet med herrvarianten av denna. Där hade jag 

en bra grundlivskonstruktion (Öberg & Ersman 1999, s. 284-285) att utgå 

från i skapandet av min skidanpassade grund. Det spar alltså en betydande 

mängd arbete att ha en bra grund att utgå från i modellkonstruktion. Jag 

funderar därför på om det hade sparat tid och arbete att konstruera 

herrgrunder från olika konstruktionsböcker och jämfört dessa, innan jag 

började anpassa felen på den grund jag nu utgick ifrån. Det som försvårar 

arbetet med framtagning av en grundkonstruktion är dock att du måste 

bestämma vissa förutsättningar. Du måste som konstruktör vara på det 

klara med vad det är du vill uppnå med din grundkonstruktion. Detta gäller 

speciellt på damgrunden då bystinsnittets placering är av stor vikt för det 
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slutgiltiga resultatet. Det ska dessutom tas ställning till om grunden ens 

skall ha ett bystinsnitt.  

 

 Om arbetet med grundkonstruktionerna var tidskrävande, kunde jag 

däremot spara tid genom att jackornas design påminner starkt om 

varandra. Jag kunde därför använda mig av mer eller mindre samma 

tillvägagångssätt vid konstruktion av detaljer, såsom ärm och krage, fickor 

osv. För företag som designar både herr- och damkläder kan det alltså vara 

till stor fördel att behålla samma detaljer på plaggen och istället låta mått 

och material utgöra en eventuell estetisk skillnad. 

 

Den jackmodell jag utgått ifrån i detta arbete har tidigare tillverkats av 

samma fabrik som syr mitt slutprov. Detta innebar att de själva hade 

skapat mycket av den information som behövdes för att sy ett provplagg. 

På grund av detta skickade jag endast med ett urval av specifikationer till 

fabriken inför sömnaden av slutprovet, med information jag ansåg 

nödvändig. Jag funderade en del på hur detaljer skulle kunna konstrueras 

på andra sätt med utgångspunkt i de åsikter som samlats in från 

provmodellerna. Utan insikt i vilka förutsättningar fabriken har 

sömnadsmässigt är det dock svårt att veta vilka lösningar som är lämpliga.  

 

Ett av de största problemen i arbetsmetoden anser jag varit att jag inte 

kunnat arbeta i rätt material när jag sytt mina toiler. Funktionstygerna som 

används i sportkonfektion är både dyrbara och svåra att få tag på. Jag 

letade efter liknande material, eller material med ungefär samma 

elasticitet, men utan större framgång. Toilerna hade säkerligen blivit mer 

representativa i det tilltänkta materialet. Jag är lite nyfiken på hur 

mönsterförändringar skulle kunna förenklas genom till exempel en 3D-

programvara där modellerna kan draperas och studeras i dator. Med den 

tidsbegränsnings som föreligger i detta arbete har jag ansett mig tvungen 

att göra flertalet förändringar mellan varje toile. Detta försvårar arbetet 

med att identifiera konsekvenserna av förändringarna då jag inte har 

tillräcklig erfarenhet av mönsterförändring. På detta område skulle man 

kunna spara mycket tid och därmed ha en möjlighet att nå längre i arbetet. 

 

För att fullt kunna utvärdera jackornas funktion hade det varit önskvärt att 

testa plaggen ”in action”, till exempel i skidtunnel
15

 eller på rullskidor.  

 

 

 

 

                                                 
15

 Tunnel med snöbeklätt underlag avsedd för skidåkning året runt 
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4.3 Slutsatser 

 

I längdskidåkning är armen den kroppsdel som rör sig mest i olika 

riktningar och därmed en av de svåraste plaggdelarna att arbeta fram.  

De övriga områdena jag genom diskussioner och instudering kommit fram 

till som hög prioritet är ärmhålsdjup, halsvidd och rörelsevidd. Vid sidan 

av detta är även detaljer såsom fickor, regleringslösningar i form av 

resårer och dylikt av stor vikt.  

 

Funktion bör inom sportkonfektion styra design. Därigenom blir 

passforms- och konstruktionskunskap en indirekt förutsättning i 

designarbetet. Kan kunskap inom konstruktion implementeras i design-

/produktutvecklingsstadiet spar det tid och förbättrar möjligheterna till en 

lyckad slutprodukt.  Utöver detta behövs också kännedom om material och 

en förståelse för idrotten och relaterade aktiviteter inom området. Jackan 

skall också anpassas till situationer som uppstår i samband med utövandet 

av idrotten. Arbetet med provmodeller som är aktiva inom idrotten är 

alltså av yttersta vikt i skapandet av en funktionell produkt. De kan ge 

mycket värdefull respons gällande detaljer, material och passform på 

plaggen. Konstruktör/tekniker och designer bör alltså ha en dialog innan 

designen blir slutgiltig. 

 

För att utveckla jackan ytterligare skulle till exempel ärmskärningarnas 

positioner kunna flyttas, som nämnt i kapitlet ”Experimentell konstruktion 

för vidareutveckling av produkt”. Jackans funktionsdetaljer skulle också 

kunna utvärderas genom en bredare studie med provmodeller 

representerandes olika storleksgrupper och därmed anpassas efter fler 

aktiva åkares önskemål.  

 

 

4.4 Slutord 

 

Jag har tidigare i rapporten nämnt att jag funderat över gradering mot 

sportplagg och att den eventuellt kan behöva andra riktlinjer och 

tillvägagångssätt. Ett område som jag därmed skulle tycka var intressant 

att titta närmare på är en studie i hur kroppen ser ut hos den målgrupp 

sportföretagen vänder sig mot. Kanske behöver man göra anpassningar i 

både kropps- och skillnadsmåttlistan för denna kundkrets. Det finns även 

andra aspekter som skiljer sportkonfektionen från vanlig konfektion. En 

viktig sak att ha förståelse för som konstruktör eller tekniker, är att ett 

sportplagg inte går att bedöma visuellt som ett vanligt konfektionsplagg. 

Det är definitivt svårt att konstruera en ärm anpassad för stora rörelser 

samtidigt som den är estetiskt tilltalande i viloposition. I sportkonfektion 

är funktion viktigare än utseende och därmed kan man inte följa samma 

tankemönster som vanligt. Ett exempel på detta är ärmen, ärmhålet och det 
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område som kallas ”greppet
16

”. Där man i vanlig konfektion skulle skära 

ur linjen i konstruktionen, måste man i längdskidåkning behålla den extra 

vidden eftersom dessa områden vid stakning utsätts för stora påfrestningar 

och dragningar. Dock måste man samtidigt vara uppmärksam så inte 

överflödet av tyg i detta område upplevs som störande eller skavande.  

Sport- och funktionskläder är ett komplicerat produktområde och det är 

precis detta som tilltalar mig. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 En sträcka i ärmhålet på cirka 5cm mätt från en punkt mitt under armen, till exempel sidsöm.  
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Specifikation med modellens mönsterdelar och indöpningsinformation etcetera (herr). 
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Specifikation med modellens mönsterdelar och indöpningsinformation etcetera (dam).  

3 (4) 
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Specifikation med modellens mönsterdelar och indöpningsinformation etcetera (dam)  
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Plaggskiss av jackans insida med utvald detaljinformation. 2 (3) 
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Plaggskiss av jackans insida med utvald detaljinformation. 3 (3) 
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Bilaga M. Modellernas mönsterdelar i blockdiagram 

Herrjackans mönsterdelar, material A och B. 1 (6) 
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Herrjackans mönsterdelar, material C och D. 2 (6) 
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Herrjackans mönsterdelar, material F och G. 3 (6) 
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Damjackans mönsterdelar, material A och B. 4 (6) 
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Damjackans mönsterdelar, material C och D. 5 (6) 
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Damjackans mönsterdelar, material F och G. 6 (6) 
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