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Sammanfattning  
 

Kroppsuppfattning är starkt sammankopplad med passform på kläder. Med 

hjälp av kläder kan vi framhäva det vi är nöjda med men likaså dölja det vi 

är mindre nöjda med. Att skapa kläder som verkligen passar för sin 

målgrupp är den svåraste men också viktigaste utmaningen för 

konfektionsföretag. Studien genomförs därför som ett uppdrag för ett 

konfektionsföretag med syftet att undersöka hur god passform i överdels-

plagg skapas.  

 

God passform kan beskrivas utifrån fem faktorer; trådrak, släthet, linje, 

rörelsemån och balans. För att uppnå god passform arbetar de flesta 

företag inom konfektionsbranschen med grundmönster. Utvärdering av 

passform sker kontinuerligt under hela produktutvecklingsfasen genom 

avprovning och avmätning.  

 

Forskaren har en central roll i studien och kommer att vara aktivt 

involverad i processen för att föra projektet framåt. Inledningsvis kommer 

tre blusgrunder att arbetas fram. Därefter kommer en befintlig blusmodell 

med balansfel att analyseras och justeras. Denna justering ska sedan 

sammanställas i ett dokument för att kunna användas i produktion.  

 

Att arbeta med så bra utformade grundmönster som möjligt är själva 

utgångspunkten för studien. Liksom passform är balans en central del i 

undersökningen. Att justera balansen mellan fram- och bakstycke kan 

göras genom höjning av inre axelspets.  

  

Jag har främst använt mig av litteratur som jag känner till för att kunna 

fokusera på att hinna genomföra alla delmoment i uppdraget. Eftersom alla 

steg är uppfyllda kan detta ses som en verifiering på att de åtgärder som 

har genomförts också har fungerat.   

 

Eftersom undersökningens specifika passformsproblem handlade om 

balans skulle det vara intressant att fortsätta forska på det området. Att 

arbeta med bystinsnitt kan också förbättra balansen. Det skulle därför vara 

intressant att jämföra detta med höjning av inre axelspets för att se hur 

dessa två metoder påverkar ett plagg i övrigt.  

 

 

Nyckelord: Blusgrund, överdelsplagg, passform, balans, grundmönster, 

avprovning 



 

 

Förord 
 

Jag vill tacka alla som har hjälpt mig under studiens gång och framförallt rikta ett stort 

tack till min handledare på uppdragsföretaget som gav mig ett väldigt lärorikt och roligt 

uppdrag att genomföra.  

 

Till sist vill jag passa på att även tacka alla de personer som har förmedlat sina kunskaper 

och erfarenheter inom konfektionsteknik under min studietid på Textilhögskolan i Borås. 
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1. Inledning  
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till ämnet och dess problematisering. Här 

presenteras syftet med rapporten och undersökningens omfattning. 

  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning  

Det är få personer som känner att de har en perfekt kropp. Vi använder 

därför kläder för att framhäva det vi är nöjda med men likaså för att dölja 

det vi är mindre nöjda med. För att kläder ska uppfylla dessa krav krävs en 

förståelse för vad som generellt anses som vackert och framförallt en 

kunskap om hur kroppsuppfattning kan förändras med hjälp av kläder 

(Fan, Yu & Hunter 2004, s. 1).  

 

I många århundraden har den klassiska grekiska proportionsindelningen av 

människokroppen ansetts vara det ideala. Under antikens Grekland ansåg 

man att världen är vacker eftersom det finns proportion och harmoni mel-

lan de olika elementen. Skönhet var något som upplevdes som pro-

portionerligt och symmetriskt. Idag delar vi till stor del denna uppfattning 

om skönhet men idealen har historiskt sett förändrats mycket. Förr i tiden 

ansågs en fyllig kvinnokropp som vacker medan idag är en timglasfigur 

det ideala. Synen på skönhet är dock inte densamma världen över utan 

skiljer sig en del, främst beroende på kultur och religion (Fan, Yu & 

Hunter 2004, ss. 2-5).  

 

1.1.1 Vikten av god passform 

Kroppsuppfattning är starkt sammankopplad med passform på kläder. 

Syftet med kläder är, enligt Fan, Yu och Hunter (2004, s. 11) alltså att 

kamouflera det som en person är mindre nöjd med. Utformningen av plagg 

syftar därför till att skapa en illusion av kroppslig proportion och som 

strävar mot att efterlikna det rådande skönhetsidealet.  

 

Att hitta kläder som passar ens kroppsform är något som många 

konsumenter upplever som svårt. Orsaken till detta kan vara att företag 

använder sig av en föråldrad måttlista, är inkonsekvent i gradering eller 

har en bristande förståelse för komfort, menar Fasanella (1998, s. 106) se 

Keiser och Garner (2003, s. 315). Konfektionsföretag som kan sin mål-

grupp och fokuserar på att arbeta fram rätt passform för sina kunder, har 

större kundnöjdhet och därigenom bättre försäljning (Keiser & Garner 

2003, s. 315).  

 

Det spelar ingen roll om ett plagg har en snygg design, är i ett exklusivt 

material eller felfritt sytt om inte passformen är bra. Att skapa kläder som 

verkligen passar för sin målgrupp är den svåraste men också viktigaste ut-
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maningen för konfektionsföretag (Barnes 1996 se Fan, Yu & Hunter 2004, 

s. 197).   

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur god passform i överdelsplagg 

skapas.  

 

1.3 Fokus och omfattning  

Studien kommer att genomföras som ett konsultbaserat uppdrag för ett 

konfektionsföretag och fungerar samtidigt som en examination inom 

Designteknikerprogrammet på Textilhögskolan i Borås. Meningen är att 

jag i rollen som forskare ska påvisa mina kunskaper inom konfektions-

teknik, både praktiskt och teoretiskt. Fokus för min uppgift är 

passformsproblematik av överdelsplagg med inriktning på blusgrunder. 

Uppdraget är utformat i tre olika steg. Det första steget är att konstruera tre 

olika blusgrunder med god passform som också ska graderas. Därefter 

kommer en blusmodell ur företagets kollektion med balansfel att 

analyseras för att sedan justeras. Till sist ska en generell beskrivning 

arbetas fram som förklarar hur överdelsplagg med balansfel kan justeras 

och förbättras. Denna beskrivning ska utformas så att företaget kan 

använda det i sin kommunikation med produktion.  

 

1.3.1 Forskningsfrågor 

För att kunna uppfylla syftet med studien och genomföra mitt uppdrag har 

jag valt att utforma en huvudfråga med tillhörande delfrågor.  

 

 Vad är god passform? 

 

 Vilka element är viktiga för att uppnå god passform i 

överdelsplagg? 

 

 Hur kan man kontrollera att ett plagg har uppnått en 

specifik passform? 

 

 Vilken eller vilka typer av passformsändringar kan 

användas för att skapa balans i överdelsplagg? 
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2. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen innehåller de ämnen som studien kommer att fokusera på 

och syftar till att ge läsaren en djupare förståelse för ämnet och dess problematik.  

 

2.1 God passform 

Fan, Yu och Hunter (2004, s. 31) menar att konsumenter anser att pass-

form både är och har under lång tid varit det absolut viktigaste elementet 

hos ett plagg. Att försöka beskriva vad begreppet god passform innebär är 

däremot inte särskilt enkelt. Det finns många beskrivningar och som kan 

skilja sig en del från varandra, vilket gör det ännu svårare att definiera. Ett 

förslag på beskrivning är att kläder som har bra passform ger ett snyggt 

och jämnt intryck och samtidigt ger bäraren maximal komfort och rörelse-

vidd.  

 

En annan definiering är att passform består av fem faktorer, vilka är tråd-

rak, släthet, linje, rörelsemån och balans (Erwin & Kinchen 1969 se Fan, 

Yu & Hunter 2004, s. 31). Trådrak indikerar längdriktningen av trådarna i 

ett material. Plaggets längdriktning bör läggas i varpledd, det vill säga 

trådrak, medan väftriktningen bör utgöra bredden på plagget. Är ett plagg 

konstruerat trådrakt kommer det att vara jämnt fördelat på kroppen och se 

symmetriskt ut (Erwin, Kinchen och Peters 1979 se Keiser och Garner 

2003, s. 315). 

 

Med släthet menas att plagget har en jämn och slät yta utan några rynkor 

eller extra vidd som tynger ner plagget. Om ett plagg rynkar sig på ett 

oönskat ställe kan det betyda att det är för litet. Extra vidd uppenbarar sig 

oftast genom att tyget påsar eller veckar sig och då behöver plagget 

minskas vid det specifika området. Med linje menas att plaggets strukturel-

la uppbyggnad ska överensstämma med kroppens struktur. Sidsömmar ska 

exempelvis följa kroppens konturer och inte slå framåt eller bakåt. De ska 

med andra ord vara vinkelräta mot golvet. Svängda linjer bör också följa 

kroppens former för att tilltala estetiskt (Erwin, Kinchen och Peters 1979 

se Keiser och Garner 2003, ss. 315-316). 

 

För att ett plagg ska kännas bekvämt behövs extra vidd utöver kroppsmåt-

ten. Därför läggs rörelsemån till på plaggets konstruktion. Rörelse-

viddstillägget varierar beroende på typ av plagg. Det finns två olika typer 

av rörelseviddstillägg. Den ena är funktionell rörelsevidd och betyder att 

plagg har extra vidd för bekvämlighet. Den andra typen av viddtillägg är 

estetisk rörelsevidd. Med estetisk rörelsevidd menas att plagg kan ha 

funktionell rörelsemån och en ytterligare viddökning för att ge ett visst 

estetiskt resultat. Denna typ av tillägg behövs alltså inte för att plagget ska 

kunnas bäras utan används för att skapa en viss typ av siluett (Erwin, 

Kinchen och Peters 1979 se Keiser och Garner 2003, ss. 316-317).
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Balans innebär att plagget ser jämt fördelat ut, fram mot bak, respektive 

höger mot vänster sida (Erwin, Kinchen och Peters 1979 se Keiser och 

Garner 2003, s. 316). Att skapa balans i ett plagg innebär alltså att plaggets 

komponenter är jämnt fördelade och ger en visuell harmoni. Det finns två 

typer av balans. Vertikal balans innebär att plaggets övre respektive undre 

del är välbalanserad. Den generellt sett tyngre överkroppen bör balanseras 

av en längre underkropp, vilket skapar en känsla av stabilitet. Horisontell 

balans innebär istället att sidsömmar korresponderar med varandra. Detta 

kallas ofta för symmetri och upplevs när plagget har en proportionerlig 

fördelning av beståndsdelarna. Hos ett asymmetriskt plagg är sidorna inte 

lika, utan i obalans. Det anses dock ofta mer estetiskt tilltalande att skapa 

symmetri, vilket görs genom att manipulera designen i plagg-

konstruktionen. Med hjälp av linjer, former, färg och materialstruktur kan 

ett plagg skapa olika illusioner av exempelvis ökad eller minskad längd, 

vidd eller tyngd (Liechty, Pottberg, & Rasband 2010, s. 36).  

 

2.1.1 Grundmönster 

De allra flesta företag inom konfektionsbranschen arbetar med grund-

mönster som de använder för att skapa nya modeller. Keiser och Garner 

(2003, ss. 250-251) förklarar att företag ofta har ett basmönster för 

respektive produktgrupp som de alltid kan återvända till när nya kol-

lektioner ska skapas. Grundmönstren bör vara väl utarbetade och anpas-

sade för varumärkets målgrupp, både gällande passform och siluett. Dessa 

mönster har enbart funktionell rörelsevidd och är utan sömsmån så att de 

enkelt kan kopieras när en ny modell ska skapas. Alla grundmönster ska 

alltid hållas intakta eftersom de sparas för kommande säsonger.  

 

Om ett grundmönster inte är tillräckligt bra i passform eller väl anpassat 

för målgruppen kommer det att ge negativa följdeffekter. Använder 

företaget ett grundmönster som inte har en tillräckligt god passform för att 

skapa nya modeller kommer de nya modellerna inte heller att bli bra, 

menar Keiser och Garner (2003, s. 256).  

 

När nya modeller skapas arbetar företag oftast enbart med en storlek, en så 

kallad grundstorlek. Det är i denna storlek som mönstret konstrueras. 

Grundstorleken är baserad på målgruppens medelstorlek. Innan de nya 

modellerna är färdiga för produktion måste de graderas, det vill säga ökas 

respektive minskas i storlek så att de täcker hela storleksserien. Företag 

brukar ofta utarbeta en egen storleksserie som de anser täcker alla de olika 

storlekar som deras målgrupp kan tänkas ha. Skillnaderna mellan 

storlekarna bör baseras på samma skillnader mellan storlekar från en 

kroppsmåttlista (Keiser & Garner 2003, s. 318). 
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2.1.2 Utvärdering av passform 

Utseende och passform av plagg utvärderas konstant under hela produkt-

utvecklingsfasen. För att bestämma om en modell är utformad som önskat 

kan man prova av plagget på en provdocka. Plagget träs på provdockan 

och analyseras utifrån trådrak, balans och siluett. Rörelsevidd måste 

bedömas när plagg provas på en provmodell. Provmodellen kan då aktivt 

demonstrera hur plagget uppför sig vid olika rörelser och hur det känns på 

kroppen. Modellen bör ha de mått som överensstämmer med den 

grundstorlek som företaget har satt för sin målgrupp för att kunna ge en 

representativ bild av passformen (Keiser & Garner 2003, s. 318). 

 

Varje plagg måste specificeras med en måttlista som anger de viktigaste 

måtten för modellen. Dessa mått ska kontrolleras mot provplagget för att 

kunna kvalitetssäkra plagget. Man mäter av plagget och jämför det mot 

måttlistan för att säkerställa att det inte har blivit för litet eller för stort 

(Keiser & Garner 2003, s. 329).  

 

2.1.3 Passformsjusteringar 

Enligt Liechty, Pottberg och Rasband (2010, s. 161) sitter ett plagg bra om 

det har samma form och grundmått (med tillägg för rörelsevidd) som 

bäraren av plagget. Om måtten inte stämmer överens med kroppsmåtten, 

med hänsyn tagen till rörelsevidden, måste mönstret justeras.  

 

För att skapa en bra passform bör man leta efter områden där dragningar, 

rynkor eller veck uppstår. Dessa är en indikation på att plagget är för litet 

eller för stort vid det specifika området (Liechty, Pottberg & Rasband 

2010, s. 161).  

 

Om ett överdelsplagg är för kort eller för långt kan det justeras genom 

förlängning eller förkortning, i exempelvis midje-, byst- eller bröstbredds-

höjd (Liechty, Pottberg & Rasband 2010, ss. 170-193).  Likaså gäller om 

plagget är för stort eller för litet över dessa områden, då justeras mönstret 

genom minskning eller ökning av vidden (Liechty, Pottberg & Rasband 

2010, ss. 274-283).  

 

För justering av ärm gäller samma principer som för torso. Förlängning 

eller förkortning utförs på det områden som behöver justeras (Liechty, 

Pottberg & Rasband 2010, ss. 319-324). För att exempelvis öka eller 

minska överärmsvidden kan vidd läggas till eller tas bort vid ärmspetsarna, 

det vill säga ändarna på ärmkullen. För att ärmen ska passa in ärmhålet 

behöver detta också ökas eller minskas (Liechty, Pottberg & Rasband 

2010, ss. 325-327).   
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En annan ändring av överärmsvidd kan göras med en höjning av 

ärmspetsarna (Aldrich 2008, ss. 64-65). Denna mönsterändring går ut på 

att ”klippa upp” spetsarna på ärmen för att höja upp dem och på så vis öka 

överärmsvidden. Skillnaden mot föregående ändring blir då att ärmkullen 

sänks något. 

 

Om framstycket inte korresponderar med bakstycket i nederkant kan det 

bero på att det är kortare jämfört med bakstycket. Detta kan justeras med 

hjälp av höjning av hps
1
 som förlänger framstycket (Liechty, Pottberg & 

Rasband 2010, ss. 227-229). En annan orsak till att balansen mellan fram- 

och bakstycke inte är korrekt kan vara att det saknas vidd över bysten. Om 

det saknas vidd över bysten kan detta justeras med ökning i sida och i 

ärmhål. Insnittet kan då göras större för att skapa bättre form över bysten. 

(Liechty, Pottberg & Rasband 2010, ss. 284-287). 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 
1
 Highest point of shoulder. 
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3. Tillvägagångssätt 
Här redogöra för vilket tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien och hur 

data har samlats in och behandlats. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Hermeneutik är ett förhållningssätt som syftar till att ge förståelse för ett 

specifikt fenomen eller situation (Ödman 2004, s. 71).  

 

Hermeneutik består av tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. 

Tolkning handlar om förmedling av innebörder och betydelser. Det kan 

beskrivas som en process där forskaren, både för sig själv och för andra, 

presenterar sin förståelse för ett studieobjekt. Detta kan dock medföra att 

forskaren, genom sin tolkning, kan utelämna vissa element som kan ha 

betydelse för tolkningens innebörd. Förståelse kan beskrivas som en 

händelse när forskaren når en insikt som berör eller till och med förändrar 

forskarens livsstil och existens. Förförståelse syftar till forskarens tidigare 

upplevelser, lärdomar och erfarenheter. Forskaren är aldrig neutral utan 

har alltid en utgångspunkt som kan ses som både en tillgång och ett hinder 

när han eller hon försöker förstå en företeelse. Förklaring är något som 

används för att komma vidare i en historia när den spontana förståelsen 

upphört. För att kunna förstå en företeelse eller fenomen måste forskaren 

först kunna förklara det. På samma sätt måste forskaren kunna förklara 

något för att man ska kunna förstå det (Ödman 2004, ss. 74-75).  

 

Att genomföra en studie med en hermeneutisk utgångspunkt medför att 

tolkningsprocessen blir subjektiv utifrån forskarens utgångspunkt. Samma 

resultat kommer troligtvis inte att kunna uppnås av en annan hermeneutisk 

forskare (Gustavsson 2004, ss. 13-14).  

 

3.1.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskning är en metod som används när forskaren är aktivt 

involverad i forskningsprocessen. Forskaren deltar fysiskt i studien och 

påverkar beslut samtidigt som han eller hon också studerar förloppet 

(Gummesson 2004, s. 129).  

 

Som exempel ger Gummesson (2004, s. 129) aktionsforskning i en ICA-

butik där forskaren aktivt deltar genom att göra inköp. Forskaren tar även 

tar beslut om åtgärder för butiken och påverkar därigenom butikens 

situation. För att kunna göra detta menar Gummesson att forskaren måste 

agera som konsult åt butiken eller vara anställd där.  

 

Enligt Denscombe (2002, s. 27) se Bell (2006, s. 18) innebär aktions-

forskning att praktikern själv utför studien efter att ha identifierat ett behov 
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av förbättring inom ett visst område. Vidare förklarar Denscombe att syftet 

är ”att komma fram till rekommendationer avseende god praxis” för att 

kunna hantera ett visst problem.  

 

3.1.2 Val av metod 

Den här studien syftar till att undersöka och förklara ett specifikt fenomen, 

det vill säga god passform och kommer därför att genomföras med ett 

hermeneutiskt synsätt. Det innebär att jag som forskare kommer att ha en 

central roll. Med min tolkning, förförståelse, förståelse och förklaring 

kommer jag att undersöka och försöka förklara vad fenomenet god pass-

form är och hur det uppstår.  

 

Aktionsforskning passar väldigt väl för denna typ av studie eftersom det 

innebär att forskaren är starkt involverad i processen. Forskaren behöver 

vara aktivt involverad i undersökningen för att studien ska kunna föras 

framåt. Forskarrollen kan därför vara konsultbaserad, där forskaren agerar 

på uppdrag för ett företag. Forskarrollen i denna studie innebär just att 

agera som konsult åt det valda konfektionsföretaget för att genomföra ett 

uppdrag med en problematisering.  

 

Inom aktionsforskning ges forskaren utrymme att tolka sitt reslutat och 

samtidigt genomföra förbättringar för att komma vidare i processen. Detta 

är nödvändigt för att kunna genomföra uppdraget och ta fram material som 

företaget ska kunna använda sig av i produktion. Materialet måste hela 

tiden utvärderas och förbättras för att slutligen nå det förväntade resultatet.  

 

Det finns många fördelar med aktionsforskning men också vissa nack-

delar. Den mest uppenbara nackdelen är att det insamlade materialet 

kommer att tolkas subjektivt av forskaren. Det medför att vissa element 

kan förbigås och utelämnas i tolkningen. Det är rimligt att anta att exakt 

samma resultat troligtvis inte kommer att uppnås av en annan forskare med 

samma forskningsfrågor.  

 

3.1.3 Val av företag 

Studien innebär att jag i rollen som forskare samarbetar med ett företag för 

att påvisa mina kunskaper inom området konfektionsteknik. För att hitta 

lämpligt företag har olika konfektionsföretag kontaktats utifrån geografisk 

tillgänglighet, det vill säga med Borås och Göteborg som utgångspunkt. 

Initialt kontaktades tre stora konfektionsföretag inom den valda regionen. 

Dessa hade ingen möjlighet att delta i ett samarbete. Därför valdes tre 

mindre konfektionsföretag och kontaktades, där ett av företagen ville vara 

delaktiga i studien. Med hjälp av en handledare på företaget utformades 

uppdragets syfte och innehåll.    
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3.2 Datainsamling 

För att kunna genomföra studien kommer jag i min roll som forskare att 

utföra moment som under processens gång analyseras och utvärderas. 

Meningen är att vidta åtgärder för att hela tiden förbättra materialet och 

slutligen nå fram till ett resultat som godkänns av min handledare på 

uppdragsföretaget.  

 

Inledningsvis kommer jag att konstruera grundmönster. Därefter kommer 

dessa mönster att sys upp i toileväv och utvärderas. Uppdragsföretagets 

önskan är att tre blusgrunder ska arbetas fram med olika mycket 

rörelsevidd. Därför kommer jag inledningsvis att skapa en grund med en 

figurnära siluett som de övriga grundera kommer att baseras på. Den 

största informationsinsamlingen kommer att ske genom avprovning av 

dessa grunder som utvärderas tillsammans med min handledare och prov-

modellen på konfektionsföretaget. Även avmätning av plaggen kommer att 

göras för att kunna göra mer konkreta jämförelser mellan dem.   

 

Utifrån de färdigarbetade grundkonstruktionerna kommer sedan blus-

modellen att konstrueras. Den mest passande grunden väljs ut och anpas-

sas efter blusmodellens mått. Modellen sys sedan upp i liknande material 

som provplagget och provas av för att analyseras utifrån balanssynpunkt. 

När blusmodellen är justerad i balans kommer den passformsändring som 

använts för att förbättra balansen att beskrivas med bild och kortfattad text. 

Detta sammanställs i ett dokument på engelska. Dokumentet kommer steg 

för steg att förklara hur mönster ska ändras för att överdelsplagg med 

balansfel ska kunna justeras.  

 

3.2.1 Konstruktion och gradering 

För att konstruera blusgrunder utgår jag från en livgrundskonstruktion 

(Öberg & Ersman 1999, ss. 284-287). Vid konstruktion används måttabell 

C40 för kroppsmått (Öberg & Ersman 1999, s. 13). Måttabellen har valts 

ut för att passa uppdragsföretagets egen kroppsmåttlista (se bilaga 1) där 

grundstorlek är small och överensstämmer i huvudsak med storlek C40 i 

måttabellen ur Mönster och konstruktioner (Öberg & Ersman 1999, s. 13). 

Därefter omarbetas livgrundskonstruktionen för att anpassas till blus-

grunder (Öberg & Ersman 1999, ss. 164-167). Den här blusgrunds-

konstruktionen kommer sedan att användas som bas för de andra 

konstruktionerna. Alla tre grunder graderas till sist med hjälp av företagets 

skillnadsmåttlista, se bilaga 2. Denna måttlista kompletteras med ett under-
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lag för gradering av överdelsplagg som är framtagen av Christina 

Svensson
2
. Blusmodellen kommer också att graderas på detta sätt.  

 

3.2.2 Avprovning 

Avprovning sker främst på plats hos uppdragsföretaget med en provmodell 

i företagets grundstorlek, C40. Detta är också den modell som företaget 

själva använder när det utvärderar sina provplagg. Initialt kommer dock 

varje provplagg att provas på docka med storlek C38, vilket är den storlek 

som finns att tillgå. Anledningen till att docka inledningsvis kommer att 

användas är till största del att möjligheten att prova av på provmodell i rätt 

storlek är begränsad. Det är under avprovningssessionerna hos företaget 

som provpersonen kommer att vara tillgänglig. Eftersom dockan är en 

storlek mindre än vad provplaggen kommer vara sker denna typ av av-

provning med försiktighet så att felaktiga justeringar inte genomförs. 

Enligt Keiser och Garner (2003, s. 318) kan provdocka användas för att 

exempelvis utvärdera trådrak och balans medan rörelsevidd och över-

gripande passform enbart kan utvärderas på en provmodell. Därför kom-

mer dockan att användas för att analysera balansen och trådraken i plaggen 

medan övriga element granskas vid avprovningarna på företagets prov-

modell.  

 

Under varje avprovningssession hos företaget beslutar min handledare och 

jag tillsammans med provmodellens åsikter och kommentarer, om vilka 

justeringar som är nödvändiga för att förbättra respektive provplagg.  

Därefter överförs justeringarna från plagg till mönster för att sedan sys upp 

som nya prover och användas för ny avprovning. Avprovning kommer vid 

vissa enstaka tillfällen även provas av på andra personer med storlek C40. 

Detta görs för att samla in så mycket information som möjligt. Dock är 

företagets synpunkter och önskemål den främsta informationskällan för de 

justeringar som kommer att genomföras.  

 

För att verifiera att rätt justering av blusmodellen med balansfel har 

genomförts kommer slutligen avprovning på både företagets provmodell 

och på docka att göras, det vill säga på både passiv och aktiv modell. 

Genom att prova av på docka kan man se hur plagget faller och avgöra om 

framstycke är i balans med bakstycke. Med provperson kan man också se 

om plagget behåller en bra balans när provmodellen rör sig.  

 

                                                 

 

 

 

 

 
2
 Lärare på Textilhögskolan i Borås, tidigare utbildningsansvarig för Designteknikerprogrammet 
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3.2.3 Underlag för balansjustering 

För att arbeta fram en beskrivning som förklarar hur ett mönster med 

balansfel kan justeras används den justerade blusmodellen som exempel. 

Uppdragsföretagets provplagg jämförs med det provplagg som tas fram 

under studien. Detta är då är baserat på en av de färdigarbetade grunderna 

som ska ha en bra balans. Skillnader mellan de två blusmodellerna 

analyseras för att resultera i en slutsats om vilken eller vilka ändringar som 

krävs för att skapa balans mellan fram- och bakstycke. Dokumentet 

utformas sedan med bilder, illustrationer, skärmdumpar och engelsk text 

som förklarar hur balansfelet justeras på mönstret.  

 

3.2.4 Etiska aspekter 

All den information som samlas in under projektets gång och som berör 

uppdragsföretaget behandlas med varsamhet för att inte göra det möjligt 

att identifiera företaget. Företaget beskrivs därför inte närmare varken 

utifrån affärsidé eller verksamhet. Anledningen är att informationen som 

används i projektet är specifik för företagets verksamhet och skulle kunna 

användas av konkurrenter. Meningen med det framtagna materialet är att 

det ska kunna användas i andra studier eller sammanhang. Därför ska det 

inte förknippas med ett specifikt företag utan vara applicerbar på olika 

verksamheter eller företeelser med samma typ av problemställning.  
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4. Genomförande och resultat 
I det här kapitlet förklaras hur studien har genomförts, steg för steg, och vilket resultat 

som uppnåtts.  

 

4.1 Framtagning av blusgrunder 

Efter konsultation med min handledare på konfektionsföretaget har vi 

beslutat att blusgrunderna ska utformas med olika mycket rörelsevidd. 

Detta ska uppnås genom att använda olika insnittstyper och på så sätt 

skapa olika siluetter. Den första blusgrunden ska utformas med bystinsnitt 

från sidsöm och midjeinsnitt på både fram- och bakstycket, för att ge så 

mycket form som möjligt. Grund nummer två kommer att konstrueras med 

enbart bystinsnitt från sidsöm och får på så sätt mer rörelsevidd i midja. 

Den tredje konstruktionen ska skapas helt utan insnitt för att ge maximalt 

med rörelsevidd över både byst och midja.  

 

 

           
Figur 1: Tight grund 

 

 

Den första blusgrundskonstruktionen benämns tight (se figur 1) eftersom 

den har minst rörelsevidd. Den här grunden konstrueras inledningsvis som 

en livgrund (Öberg & Ersman 1999, ss. 284-287) och omarbetas därefter 

till en blusgrund (Öberg & Ersman 1999, ss. 164-167). När blusgrunds-

konstruktionen är klar genomförs ytterligare en justering för att göra 

mönstret mer användbart för dess ändamål. Bystinsnittet flyttas från axel 

ned till sidsöm, vilket är en bättre utgångspunkt för alla grund-

konstruktioner.   

 

Det är viktigt att utgå från en bra grund när man skapar nya modeller, i det 

här fallet grundkonstruktioner. För att försäkra mig om att den tighta 

grunden har rätt förutsättningar väljer jag att sy upp ett prov. Jag provar 

först av provplagget på docka för att kunna bilda mig en uppfattning om 

vilka områden som eventuellt kommer att behöva justering. För att få en 

bättre uppfattning om plaggets utformning genomförs även avprovning på 
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en person med storlek C40, dock inte företagets provmodell. Den här 

avprovningen syftar till att ge mig en uppfattning om hur den övergripande 

passformen är. Jag beslutar på egen hand om vilka förbättringar som 

behöver genomföras efter detta avprovningstillfälle och är noga med att 

bara justera sådant som balans och generella estetiska element. 

Formjusteringar såsom vidd- eller längdförändringar är jag försiktig med 

och genomför enbart de som jag anser är tydliga passformsfel. 

 

Justering #1, tight grund  

 Inre axelspets höjs med 10 mm för att skapa bättre balans i plagget.  

 Halshålet mitt bak höjs med 3 mm.  

 Midjeinsnittet på framstycket flyttas 15 mm mot sida för att bli mer 

centrerat. 

 Den övre markeringen på midjeinsnittet flyttas 20 mm nedåt för att 

inte hamna precis på bysten.  

 Bystvidden ökas med totalt 12 mm och på så vis behövs även 

ärmens övervidd ökas med cirka 7 mm.  

 Hållningen på ärmen justeras till totalt 13 mm och fördelas med 5 

mm från andra till översta hacket fram och motsvarande bak. 

Resterande 3 mm läggs från ärmspets till första hacket bak. (Denna 

hållningsfördelning används sedan på följande konstruktioner.) 

 

 

Efter att ha justerat den tighta blusgrundskonstruktionen arbetas de två 

andra blusgrunderna fram. Dessa kallas för normal och vid. För att 

konstruera dessa grunder kopieras den tighta grundens mönster. För grund 

nummer två, normal (se figur 2) tas midjeinsnitten på både fram- och 

bakstycket bort för att öka rörelsevidden. Detta ger en ökning på totalt 8 

cm då varje insnitt är 2 cm djupa. I övrigt behålls konstruktionen från den 

tighta grunden.  

 

 

 

           
Figur 2: Normal grund 
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På den tredje grunden, vid (se figur 3) tas midjeinsnitten bort helt för att ge 

maximalt med rörelsevidd. Bystinsnittet ska också tas bort och flyttas 

därför från sida för att omfördelas och slutligen försvinna. För att kunna 

göra detta flyttas insnittet först till ärmhål och minskas med cirka 5 

millimeter. Sedan flyttas insnittet tillbaka till axel och minskas med 15 

mm. Till sist flyttas det återigen till ärmhål där de resterande 10 mm tas 

bort och därmed är också hela bystinsnittet borttaget. Dessa steg utförs för 

att skapa så jämna linjer och övergångar som möjligt på mönstret.  

 

 

           
Figur 3: Vid grund 

 

 

En andra toile av tight grund sys upp för att kontrollera att passformen har 

förbättrats innan den första avprovningen hos uppdragsföretaget görs. 

Samma typ av avprovning som vid första tillfället genomförs. Syftet är att 

justera uppenbara fel i grundkonstruktionen för att kunna fokusera mer på 

finjustering av passform vid avprovningstillfällena hos företaget.   

 

Justering #2, tight grund  

 Axelsömmen ligger inte parallellt med själva axeln utan omför-

delas med en förflyttning av den inre axelpunkten som flyttas 10 

mm bakåt på halsringningen. 

 Midjeinsnittets övre markering på framstyckets flyttas ner 10 mm 

för att inte bli placerad mitt på bysten. 

 

Därefter sys de första toilerna upp av normal och vid grund för att provas 

av på docka och person. Tanken är samma som med den tighta grunden, 

att skapa ett så bra utgångsläge som möjligt inför avprovning hos 

företaget.  

 

Justering #1, normal grund  

 Den normala grunden justeras på samma sätt som den tighta med 

en förflyttning av inre axelpunkten på bakstycket.  
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Justering #1, vid grund  

 Den vida grunden höjs först vid inre axelspets.  

 Sedan förflyttas den inre axelpunkten på halslinjen med 15 mm 

mot baksidan för att få axelsömmen att hamna parallellt med axeln.  

 Sidorna har för mycket form, det vill säga för svängda linjer och 

görs därför rakare för att korrespondera mer med kroppens kontur.  

 

Efter den första justeringen av normal och vid grund sys nya prover upp 

och provas av.  

 

Justering #2, normal grund  
 Bakstycket höjs med 5 mm vid yttre axelspets.  

 Ärmkullen höjs ett par millimeter för att behålla hållningen.  

 Sidlinjerna på respektive bak- och framstycket är för kurviga och 

görs mer raka.  

 

Justering #2, vid grund  

 Vid grund höjs likaså på bakstyckets yttre axelspets med 5 mm.  

 10 mm läggs på axelspetsen och ärmkullen får då höjas med cirka 

6 mm.  

 

Med dessa ändringar utförda på respektive grundmönster genomförs den 

första avprovningen hos konfektionsföretaget tillsammans med min 

handledare. Avprovningen utförs med hjälp av den provmodell som 

företaget vanligtvis använder vid utvärdering av provplagg. Alla tre 

grundmodeller provas av i tur och ordning. Först studeras passformens 

generella drag för respektive grund. Då försöker vi se om plagget ger ett 

övergripande symmetriskt intryck och om sömmar är rätt placerade. 

Plagget bör följa kroppens siluett och därför studerar vi också detta för att 

se om någon justering krävs.  

 

Balansen kontrolleras genom att studera hur fram- och bakstycke förhåller 

sig till varandra utifrån sidsömmarnas vinkel mot golvet. Om sidsömmarna 

slår framåt eller bakåt menar är balansen inte korrekt utan måste justeras. 

Uppstår det dragningar, rynkor eller veck är plagget för litet eller för stort. 

Detta undersöks genom att klippa upp respektive nåla in vid områden som 

har för lite eller för mycket vidd. Till sist undersöks hur grunderna 

fungerar vid rörelse för att se om den funktionella rörelsevidden är 

tillräcklig. Denna information inhämtas direkt från provmodellen som får 

berätta om hon känner att plagget är för tight på något område när hon rör 

på sig.  
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Gemensamt för alla tre grunder vid den första avprovningen hos företaget 

är att de påsar sig något över bysten och har därför för mycket vidd över 

detta område. Nivån på midja är placerad för lågt och ger ett 

oproportionerlig eftersom det inte överensstämmer med kroppens struktur. 

Överärmsvidden är för tight vid rörelse behöver ökas något. I och med att 

bystvidden behöver minskas kommer ärmhålets omkrets att bli mindre. 

Det medför att ärmkullens sträcka kommer att bli för lång för att passa i 

ärmhålet. För att kunna justera detta måste vidd tas bort från ärmen. Detta 

kommer att medföra att överärmsvidden kommer att minskas istället för att 

ökas. För att anpassa ärmen efter företagets viddönskemål måste den 

därefter justeras utan att ärmkullen ändras. För att öka överärmsvidden 

genomförs en justering där ärmspetsarna klipps upp och höjs för att på så 

sätt ge mer vidd. Som förslag vill min handledare att en ytterligare en 

ärmjustering genomförs så vi kan jämföra ärmarna och se vilken som 

passar bäst.  

 

Justering #3, tight grund  

 Bystvidden minkas med totalt 60 mm.  

 För att få ett proportionerligt intryck höjs midjan med cirka 15 mm 

minskas totalt 20 mm. 

 Bystinsnittets placering justeras med en höjning på 10 mm i sidsöm 

för att hamna i bättre nivå med bysten.  

 Sidorna har för mycket form och görs därför rakare för att kor-

respondera mer med kroppens linje.  

 Ärmjustering #1: Ärmspetsarna klipps upp och höjs 30 mm, vilket 

ökar överärmsvidden och samtidigt förändrar ärmkullens form men 

inte längd. 

 Ärmjustering #2: Ärmkullen sänks så att överärmsvidden i sin tur 

kan ökas enligt företagets önskan och samtidigt passa i ärmhålet.  

 

Justering #3, normal grund  

 Bystvidden minkas med totalt 50 mm.  

 För att få ett proportionerligt intryck höjs midjan med cirka 15 mm. 

 Bystinsnittets placering justeras med en höjning på 10 mm, precis 

som den tighta grunden. 

 Inre axelspets höjs med 5 mm på framstycket.  

 Halshålet på framstycket sänks med 3 mm. 

 Midjeinsnitten bak läggs tillbaka på mönstret. 

 Ärmen justeras på samma sätt som tight grund med två olika för-

slag. 

 

Justering #3, vid grund  

 Bystvidden minkas med totalt 40 mm.  

 För att få ett proportionerligt intryck höjs midjan med cirka 15 mm. 

 Inre axelspets höjs med 10 mm på framstycket.  
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 Ärmen justeras på samma sätt som tight grund med två olika för-

slag. 

 

Efter genomförda ändringar från den första avprovningen hos företaget sys 

nya toiler upp. Dessa provas av på docka och person innan nästa inbokade 

avprovningstillfälle. Den vida grunden anser jag behöver fler justeringar 

innan nästa avprovningstillfälle hos företagets eftersom balansen och 

axellutningen inte är korrekt.  

 

Justering #4, vid grund  

 Yttre axelspets höjs med 10 mm. 

 Halsringningen bak höjs 3 mm för att kompensera litet för de före-

gående höjningarna av inre axelspets.  

 

Därefter sys enbart ett prov upp av den vida grunden och provas av på 

docka och person igen. Efter denna avprovning stämmer balansen 

fortfarande inte utan behöver ytterligare justering. Därefter  

 

Justering #5, vid grund  

 Yttre och inre axelspets höjs med 5 respektive 10 mm på fram-

stycket.  

 Axelsömmen omfördelas genom att höjningen på inre axelspets 

flyttas till bakstycket för att få sömmen att parallellt med axeln på 

dockan.  

 

Efter den femte justeringen av den vida grunden ska det andra 

avprovningstillfället genomföras hos företaget. Vid denna avprovning är 

det mindre justeringar som behöver göras på tight och normal grund. Vid 

grund behöver fler justeringar för att få rätt passform. Vi kommer fram till 

att den ärm som är justerad med höjda ärmspetsar passar bäst för tight och 

normal grund. För den vida grunden väljs istället ärmen med sänkt 

ärmkulle. 

 

Justering #4, tight grund  

 Bystinsnittsmarkeringen flyttas 10 mm uppåt. 

 Nederkanten höjs 10 mm i sida och rundas för att ge en jämn över-

gång mellan fram- och bakstycke. 

 Halshålet fram sänks med 5 mm. 

 Ärm med justering #1 väljs för att den tighta grunden och förlängs 

med 10 mm.  

 

Justering #4, normal grund  

 Bystinsnittsmarkeringen flyttas 10 mm uppåt. 

 Nederkanten höjs 10 mm i sida och rundas för att ge en jämn över-

gång mellan fram- och bakstycke. 

 Halshålet fram sänks med 5 mm. 
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 Ärm med justering #1 väljs för att den tighta grunden och förlängs 

med 10 mm.  

 

Justering #6, vid grund  

 Nederkanten höjs 10 mm i sida och rundas för att ge en jämn över-

gång mellan fram- och bakstycke. 

 Halshålet fram höjs med 5 mm. 

 Eftersom den vida grunden är utan insnitt för att ge mycket vidd 

anser min handledare att nederkanten ska ställas ut. Då passar den 

företagets siluett bättre som vanligtvis är ganska vid i nederkant. 10 

mm läggs därför på fram- respektive bakstycket siddel som till-

sammans ökar nederkanten med totalt 40 mm.  

 Byst- och midjevidd har samma mått. För att skapa en något 

markerad midja lägger jag därför på 5 cm på bystvidden på vardera 

sida. 

 Vid avprovning ligger inte axelsömmen plant mot axeln vid hals-

hålet. Därför bestämmer vi oss för att prova att sänka inre axelspets 

med 5 mm.  

 

Under den tredje avprovningen hos uppdragsföretaget känner vi oss nöjda 

med både den tighta och normala grunden. Min handledare godkänner 

därför dessa grunder och därmed är de färdigarbetade. Den tredje grunden 

behöver dock fler justeringar på grund av axelns felaktiga lutning och den 

dåliga balansen. Den vida grunden får därför justeras en sjunde gång.  

 

Justering #7, vid grund  

 Sänkningen av inre axelspets som gjordes vid föregående av-

provning förbättrade inte lutningen utan får återställas. 

 Eftersom balansen fortfarande inte är rätt beslutar vi att fram-

stycket ska ökas i viddmått, då det verkar vara för litet vidd vid 

byst. Framstycket ökas med 1 cm vid byst, midja och stuss på 

vardera sida.  

 På bakstycket höjs halsringningen 5 mm.  

 

Sedan provas den vida grunden av ytterligare en gång hos företaget. Vi 

känner dock båda att grunden fortfarande inte är helt bra. Grunden några 

områden som den skulle behöva ytterligare justering vid för att vara en 

helt färdigarbetad grund. Exempelvis står framstycket ut något från 

kroppen i nederkant. Halshålet bak ser ut att ha extra vidd, som gör att 

halsringningen inte ligger plant mot kroppen utan veckar sig något.  

 

För att kunna hålla tidsramen för projektet bestämmer vi oss för att lämna 

den vida grunden och gå vidare till nästa steg. De passformsfel som 

grunden har kommer alltså inte att kunna justeras ytterligare i detta projekt 

utan är något som företaget får arbeta vidare med på egen hand.  
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4.1.1 Jämförelse av grunder 

För att visa resultatet av grundkonstruktionerna sammanställs de i en tabell 

med tillhörande plaggskiss som visar hur måtten är tagna (se figur 4 och 

tabell 1). De slutliga provplaggen mäts av plant och måtten anges därför i 

halva omkretsen.  

 

 

 
Figur 4: Plaggskiss för måttagning 

 

 
Tabell 1: Måttlista över blusgrunder 

8,5

15,0

61,5

½ Upper sleeve

7,5

15,0

61,5

18,0

12,0

60,5

26,0

3,0

L CB lenght

K Neck width across 17,0

62,0

J

½ Sleeve opening

Neck drop front

I Neck drop back

H Depth of scye

G Sleeve length

F 12,0

61,5

26,0

12,0

61,5

26,5

3,0

8,5

3,0

E

D Shoulder width

C ½ Hip

B ½ Waist

53,0

12,0

18,5

46,044,0

53,0

50,0

56,0

11,5

19,5

12,0

A ½ Chest

Measurements (cm) Tight Normal Loose

49,5 51,049,0
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De främsta skillnaderna är måtten A, B och C som betecknar viddmåtten. 

Dessa mått ökar successivt mellan grunderna och är satt utifrån hur stor 

rörelsemån respektive grund ska ha. Överärmsvidden ökar också stegvis 

mellan grunderna för att anpassas till grundernas viddökning.  

 

Eftersom den vida grunden (i tabellen kallad loose) har höjts vid inre axel-

spets upprepade gånger har detta också påverkat vissa mått. Ärmhålsdjupet 

(H) är exempelvis större än tight och normal grund. Halsvidden (K) mätt 

tvärs över (mellan inre axelspetsar) har också ökat på grund av detta.  

 

Nedan figur visar hur grunderna har justerats jämfört med den 

ursprungliga grundkonstruktionen. De rödmarkerade mönsterdelarna 

representerar de tre framarbetade grunderna medan de blåa mönsterdelarna 

är den ursprungliga grundkonstruktionen.  

 

 
Figur 5: Jämförelse av grundkonstruktionen och de framtagna blusgrunderna 

 

4.2 Framtagning av blusmodell 

Grundkonstruktionerna är färdigarbetade och därmed är det första steget i 

uppdraget avklarat. Eftersom den vida grunden inte anses som helt god-

känd kommer den däremot inte att användas vidare i studien.  

 

Det andra steget i studien är att analysera en blus ur företagets kollektion 

som har felaktig balans. Meningen är att hitta en lösning på passforms-

problemet och utarbeta en beskrivning där passformsfelet justeras. 

Eftersom både den tighta och den normala grunden är bra i balans och 

övergripande passform står valet mellan dessa.  
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Den grund som väljs ut blir normal grund eftersom den är mer lik blus-

modellen i sin struktur än den tighta grunden (se bilaga 3 för plaggskiss 

över blusmodellen). Blusmodellen som ska analyseras har inga insnitt utan 

är konstruerad med olika skärningar och kilar som ger form och vidd. 

Kilarna gör att blusen har generöst med vidd i både midja och stuss. Detta 

passar bäst för normal grund som enbart har ett insnitt och mer röselsevidd 

än den tighta grunden.   

 

Det färdigarbetade mönstret för normal grund kopieras därför och sparas 

om. Initialt flyttas bystinsnittet från sida upp till axelsömmen, eftersom 

blusmodellen har en skärning som löper från axel och ner till fåll (se figur 

6). Denna skärning skapar form över byst och är därför viktig att ha. Det 

bästa är därför att behålla insnittet genom att istället placera den i 

skärningen från axeln och på så sätt även behålla formen över bysten.  

 

 

 
Figur 6: Förflyttning av i bystinsnitt, från sida till axel 

 

Som underlag för konstruktion av modellen används företagets måttlista 

för blusmodellen (se bilaga 4). Provplagget med felaktig balans mäts av 

för att komplettera med mått som inte står angivna i måttlistan. Först 

justeras mönstrets vidd- och längdmått enligt måttlistan så att siluetten 

följer det befintliga provplagget. För att konstruera alla skärningar och 

kilar mäts provplagget av för att uppnå samma estetiska struktur.  

 

Eftersom provplagget inte är klar för produktion finns det andra element 

utöver balansen som företaget vill ha justerat. Dessa handlar om mer 

estetiska ändringar. Jag känner mig därför säker på att de inte kommer att 
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påverka balansen och gör ett par extra justeringar på mönstret, efter 

företagets önskemål. Exempelvis vill de att kilarna ska vara något bredare 

i nederkant än provplaggets. Den framflyttade axeln justeras också och 

flyttas lite längre ner för att bli mer synlig. Se bilaga 5 för blusmodellens 

alla mönsterdelar. 

 

Mönsterjustering till blusmodell Bibbi 
 Mitt bak förlängs med 70 mm och mitt fram förlängs med 50 mm.  

 Sidorna förlängs med 55 mm för att ge en jämn övergång mellan 

fram- och bakstycke.  

 För att uppnå den totala vidden på 96 cm i nederkant ökas fram 

respektive bak 15 mm.  

 Halsringningen bak höjs med 15 mm medan den sänks till 95 mm 

fram.  

 Axelsömmen flyttas fram med 50 mm och därefter konstrueras 

okavskärningen med mått för djupet från måttlista.  

 Ärmens nederkant ökas med 60 mm för att skapa lagda veck vid 

sprundet och manschetten konstrueras efter måttlistan.  

 Krage konstrueras efter halshålets totala längd med tillägg för 

knappslå. Kragkonstruktionen delas i tre lika delar där kragkanten 

höjdes med 10 mm för att ge form.  

 Knappslå konstrueras direkt på framstycket för att få rätt vinkel.  

 

Se nedan figur för en översikt av blusmodellens mönster.  

 

 
Figur 7: Konstruktion av blusmodell 
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4.2.1 Analys av balans 

För att kunna verifiera att balansen är korrekt sys blusmodellen upp i toile-

väv och provas av. Först provar jag av på docka som tydligt kan visa om 

plagget är välbalanserat. Min bedömning är att fram- och bakstycke står i 

jämvikt med varandra. För att kontrollera ytterligare provas plagget också 

av på företagets provmodell där min handledare också kan konstatera att 

det nya provplagget har korrekt balans. Balansen är alltså bra både på 

passiv och på aktiv modell.  

 

Eftersom balansen är bra på den nya blusmodellen kan jag gå vidare och 

skapa det underlag som ska visa hur denna typ av passformsfel kan 

justeras. Den nya blusmodellen har skapats med hjälp av mått från den 

gamla modellen och därför är det få skillnader mellan plaggen. För att 

kunna veta vad det är som skiljer sig i konstruktionen av blusarna måste 

jag ha ett konkret mått som visar på skillnader mellan modellerna. 

Eftersom jag under processens gång har arbetat mest med justering av inre 

axelspets och framför allt gjort höjningar av hps vill jag se om det finns 

skillnader på just detta område. Därför väljer jag att mäta från hps till 

blusmodellernas nederkant. Företagets provplagg mäter cirka 66 cm 

medan mitt prov får måttet 67,5 cm. Det är alltså en skillnad så cirka 15 

mm mellan provplaggen, där min justerade modell är längre än företagets 

prov. Se figur 8 med tillhörande tabell. 

 

 

 
Figur 8: Måttskiss för blusmodell 

 
Tabell 2: Jämförelse mellan blusmodeller 

Student's sample

A From HPS to bottom 66,0 67,5 1,5

Measurements (cm) DifferenceCompany's sample

 

A 
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4.3 Gradering av grunder och modell 

Gradering av grunderna genomförs med hjälp av företagets skillnadsmått-

lista och det graderingsunderlag som vi tidigare använt under vår ut-

bildning. Se bilaga 2 för uppdragsföretagets skillnadsmåttlista. 

 

Viddmåtten, chest, waist och hip, graderas enligt företagets skillnadsmått-

lista som ökar 2 cm mellan respektive storlek i halva omkretsen, det vill 

säga totalt 4 cm. I övrigt används Christina Svenssons underlag som i 

huvudsak stämmer med företagets skillnadsmått. Däremot frångås 

företagets måttlista något vid gradering av överärmsvidden som anger att 

graderingen i de minsta storlekarna ska vara 15 mm. Efter konsultation 

med min kurshandledare bestämmer vi att graderingsunderlaget istället ska 

följas, som uppger att skillnaden ska vara 10 mm i de minsta storlekarna 

på överärmsvidden. Anledningen till detta är att underlätta för en korrekt 

gradering av hållning på ärmen, i alla storlekar. Därefter ökas resterande 

storlekar 15 mm som också överensstämmer med företagets måttlista. 

Markeringarna för insnitt bak är graderade med en proportionsenlig 

förflyttning i y-led som är hälften av den totala ökningen på respektive 

halv mönsterdel. På framstycket ökar insnitten samma i x-led som 

motsvarande punkt på sidan. Se figur 9 för översikt av gradering för alla 

tre grundkonstruktioner.  

 

 

 

 

 
Figur 9: Gradering av blusgrunder 
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Modellen graderas i enlighet med grunden normals gradering (se figur 10). 

Graderingskoordinaten från grunden förs över till modellen i så stor ut-

sträckning som möjligt. Skärningarna graderas däremot utifrån deras 

placering i förhållande till nollpunkten. Det innebär att de skärningar som 

ligger nära sidorna förflyttas mer än de som ligger närmare mitten. Den 

mönsterdel som utgör rynkpartiet graderas med samma ökning som 

halshålets och knappslåns totala ökning.  

 

 
Figur 10: Gradering av blusmodell 

 

4.4 Beskrivning för balansjustering  

Efter att ha analyserat och jämfört de båda blusmodellerna och konstaterat 

hur balansen har justeras och förbättrats kan jag arbeta fram ett dokument 

som beskriver denna passformsjustering. Se dokumentet i sin helhet som 

bilaga 6. Inledningsvis förklaras för vilken typ av passformsfel be-

skrivningen gäller, med både bild och illustration samt text. I nästa steg 

förklaras hur mönsterdelen ska ändras med hjälp av en illustration av ett 

framstycke, innan och efter höjning av inre axelspets. Som en ytterligare 

hjälp illustreras även vilket resultat som man vill uppnå med en bild på ett 

överdelsplagg som är trådrakt och i balans mellan fram- och bakstycke. 

För att förtydliga mönsterändringen arbetas ett kompletterande dokument 

fram som visar hur justeringen utförs i Lectras
3
 programvara Modaris

4
. 

Här förklaras med vilka funktioner som ändringar utförs, steg för steg.   

                                                 

 

 

 

 

 
3
 Lectra är ett företag som erbjuder tekniska lösningar för företag inom textil- och konfektionsbranschen 

4
 Modaris är en programvara för datoriserad mönsterkonstruktion 
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5. Analys och slutsats 
Här analyseras resultatet för att presentera de slutsatser som forskaren gjort med hjälp av 

den teoretiska referensramen.  

 

5.1 God passform 

God passform är ett svårt begrepp att förklara och det finns väldigt olika 

definitioner av begreppet. I sin allra enklaste form skulle man kunna 

förklara att god passform uppstår när ett plagg följer kroppens linjer och 

former och har utrymme för rörelse. För att verkligen kunna skapa en god 

passform i ett plagg krävs att flera faktorer analyseras och utvärderas.  

 

Under studien har jag identifierat fem olika områden som kan ses om de 

viktigaste elementen för att skapa god passform. Dessa är trådrak, släthet, 

linje, rörelsemån och balans. När alla dessa fem komponenter är korrekta 

uppstår god passform.  

 

5.1.1 Vikten av bra grundmönster 

En viktig förutsättning för att uppnå god passform är att arbeta med kor-

rekt utformade grundmönster. Dessa grundmönster måste vara 

kontrollerade enligt alla fem ovan nämnda element. Anledningen till att 

grundmönster bör vara noga kontrollerade är att de ska kunna användas, 

precis som namnet säger, som en grund för alla de modeller som ett 

företag tar fram. Om ett grundmönster inte är tillräckligt bra i passform 

kommer det att ge en dominoeffekt av problem. Att använda grundmönster 

som inte är korrekta innebär att alla modeller som företaget baserar dessa 

på inte heller kommer att vara bra i passform.  

 

Att arbeta med så bra utformade grundmönster som möjligt har varit själva 

utgångspunkten för studien. Det var därför väldigt viktigt att fokusera på 

grundkonstruktionerna i steg ett, för att få dessa så bra som möjligt. Jag 

valde att inledningsvis fokusera endast på en grundkonstruktion och sedan 

skapa de andra två, med denna som bas. Tanken under studien har hela 

tiden varit att skapa bästa möjliga utgångspunkt för nästa steg. När 

grundkonstruktionerna var bra i passform kunde jag gå vidare med att 

förbättra balansen i blusmodellen. När balansen var justerad kunde jag 

använda detta för att skapa min beskrivning för justering av 

balansproblem. Om grundkonstruktionerna inte hade varit bra utformade 

och analyserade skulle jag inte kunnat göra alla resterande steg i studien. 

Grundkonstruktionerna har därför varit nyckeln för att kunna genomföra 

hela uppdraget.   
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Den vida grunden har däremot varit svår att justera för att få en god 

passform. Min analys av detta är att det krävs något som skapar form över 

vid bysten för att få ett framstycke på ett damplagg att sitta riktigt bra. 

Insnitt används vanligen för att göra just detta och eftersom de andra 

grunderna har denna form är det rimligt att anta att detta är bidragande till 

att passformen på dessa grunder är god och något sämre på den vida 

grunden. 

 

5.1.2 Justering av balans 

Liksom passform är balans en central del i studien, då mitt uppdrag delvis 

bestod av att analysera och justera ett balansfel. På samma sätt som jag 

utgått från en grund för att skapa de andra konstruktionerna, har jag också 

fokuserat på en typ av justering för att förbättra balans. Anledningen är 

också här att kunna arbeta så mycket som möjligt med denna typ av 

justering och komma så långt som möjligt i processen.  

 

Balansjusteringen av blusmodellen var det sista momentet i uppdraget. För 

att kunna genomföra detta steg var jag tvungen att vara säker på att de 

föregående momenten hade utförts korrekt. Eftersom jag kunde konstatera 

att min framtagna blusmodell hade en korrekt balans fungerade detta som 

ett intyg på att alla steg i uppdraget också utförts korrekt.  

 

5.1.3 Utvärdering av passform 

Att utvärdera passform går att göra på olika sätt. Det enklaste sättet är att 

mäta plagget för att se om det har rätt mått. Detta säger dock väldigt lite 

om något av de fem viktigaste elementen för passform är korrekt 

utformade. För att kontrollera balans och trådrak kan plagget provas av på 

docka. De resterande elementen bör utvärderas genom att prova av plagget 

på en person. Genom att göra alla dessa steg får man en bra förståelse av 

hur passformen är.  

 

Inledningsvis har jag varit noga med att prova av på framför allt person 

men även en hel del på docka. Syftet har varit att inhämta så mycket 

information om förbättringsområden. Att prova av på en verklig person, 

anser jag, ger bäst möjlighet till detta. Docka har främst använts för att 

möjligheten för avprovning på person har varit begränsad. Vid avprovning 

på dock har jag fokuserat på de element som inte är lika form- och 

rörelseberoende, för att inte göra felaktiga justeringar.  

 

Gemensamt för alla konstruktioner är att när jag känt mig trygg med 

passformen i har jag övergått till att mäta plaggen för att kontrollera att de 

har korrekta mått. Avmätning har varit framför allt viktig för att 

kontrollera att passformsjusteringarna gett rätt resultat, som exempelvis 

vid balansjusteringen. 
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6. Avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel utvärderas studien genom att analysera tillvägagångssätt och 

resultat.  

 

6.1 Utvärdering av metod 

Projektet har genomförts som ett uppdrag indelat i olika moment. 

Forskaren varit involverad i alla momenten för att kunna driva projektet 

framåt. Alla steg i studien har varit beroende av varandra. Kommande 

moment har inte kunnat genomföras om det föregående momentet inte 

varit färdigarbetat. På så vis har delmomenten successivt också godkänts. 

Däremot finns det olika sätt att genomföra en sådan här typ av studie. Det 

finns flera olika beskrivningar för att konstruera grundmönster, göra 

passformförändringar och analysera passform. Samma typ av studie med 

samma utgångspunkt kommer troligtvis inte att komma fram till exakt 

samma resultat eftersom stor del av studien beror på hur forskaren tolkar 

sitt material. För att genomföra denna typ av studie är forskaren dock 

tvungen att vara aktivt involverad i processen och driva studien framåt. 

Forskaren måste vidta åtgärder och förbättringar för att uppnå önskat 

resultat. Det finns uppenbara nackdelar med detta som är att informationen 

tolkas subjektivt och kan direkt påverka resultatet i olika riktningar. Jag 

anser däremot att det uppnådda resultatet är tillförlitligt och användbart 

eftersom alla moment i studien var tvungna att vara färdigarbetade för att 

nästa steg skulle kunna genomföras.  

 

Eftersom jag själv tidigare använt olika metoder för passformsjustering har 

jag medvetet försökt fokusera på dessa, dels då jag vet att de fungerar och 

dels för att hinna med alla moment i uppdraget inom tidsramen. Det 

innebär att andra metoder inte har använts eller undersökts som eventuellt 

också skulle kunna uppfylla syftet med studien. Jag har exempelvis 

fokuserat på en typ av passformsjustering för att skapa balans i 

överdelsplagg. Detta beror i mångt och mycket på min förförståelse där jag 

tidigare har använt mig av den här typen av balansjustering. Genom min 

utbildning till designtekniker har jag kunskap inom området och tidigare 

erfarenhet av denna typ av problemlösning. Det är dock viktigt att belysa 

att det finns fler sätt att uppnå balans i överdelsplagg. Min studie ska 

därför ses som en möjlig metod för att uppnå detta.  
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6.2 Utvärdering av resultat 

Jag valde att basera alla mönster på samma grundkonstruktion för att vara 

säker på att inte behöva göra alltför många varierade mönsterjusteringar. 

Eftersom studien har varit tidsbegränsad valde jag att säkerställa att den 

första grunden kunde fungera som ett bra utgångsläge för de andra 

konstruktionerna. Därför valdes en grundkonstruktion som jag arbetat med 

förut och som jag har bedömt har en relativt god passform. Givetvis finns 

det andra konstruktionsbeskrivningar att utgå ifrån, som troligtvis också 

hade fungerat bra som grunder för projektet. Eftersom jag redan analyserat 

den valda grunden kunde jag vara säker på att inledningsvis inte behöva 

göra större justeringar, utan kunna fokusera på kommande steg.  

 

När det gäller mönstret till blusmodellen hade det varit intressant att 

jämföra den befintliga blusmodellens mönster med det mönster som jag 

arbetade fram. Eftersom jag inte har haft tillgång till det ursprungliga 

mönstret var jag tvungen att skapa ett eget mönster. Det hade dock varit 

väldigt intressant att jämföra mitt mönster med det mönster som används i 

produktion. Då hade jag kunnat göra en mer omfattande analys av 

skillnaderna mellan provplaggen.  

 

I min studie har jag använt mig av konstruktion av grunder, uppsömnad av 

toiler, avprovning, korrigering av mönster och kontrollmätning av 

provplagg. Alla dessa steg har varit nödvändiga för att jag ska kunna 

fortsätta min studie och till sist komma fram till det önskade resultatet. 

Eftersom jag genomfört alla steg och till sist uppnått önskat resultat med 

blusmodellen har detta fungerat som en verifikation på att de åtgärder jag 

genomfört under projektets gång har varit korrekta.  

 

6.2.1 Källkritik 

Forskning inom området konfektionsteknik och framförallt problematik 

gällande passform anser jag vara begränsad. På grund av detta har jag i 

första hand förlitat mig på den litteratur som jag tidigare använt mig av 

och därför känner till. Anledningen till detta är att på bästa sätt kunna 

genomföra alla moment inom den tidsram som var satt för projektet.  

 

Som tidigare nämnt finns det flera olika tillvägagångssätt som skulle ha 

kunnat användas i studien. Stor del av studien handlar dock om praktiskt 

arbete, där många moment ingår, vilket gör att det tar tid innan själva 

analysen av deras resultat kan genomföras. Att finna annan litteratur och 

kunna använda den för att testa om dess metoder skulle ge rätt resultat 

skulle ha tagit mycket tid. Jag har därför i första hand använt mig av 

litteratur som jag känt till och kompletterat med ny information för att 

verifiera min kunskap.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

När det gäller passform finns det väldigt mycket att forska vidare om. 

Eftersom mitt specifika passformsproblem handlade om balans skulle det 

vara intressant att fortsätta på det området. I studien har jag nämnt att det 

finns alternativ till justering av balans. Att arbeta med bystinsnitt är en 

metod som också kan hjälpa till att justera balansen. Detta är något som 

jag tidigare inte har använt mig av och har därför ingen erfarenhet av.  

 

Jag använde mig av höjning av inre axelspets för att justera balansen. 

Höjning av inre axelspets påverkar dock andra mått som exempelvis 

halshål och axelns lutning. Det skulle därför vara intressant att se om en 

justering av bystinsnitt kan vara en bättre metod för att justera balans 

mellan fram- och bakstycke. Denna justering kommer då inte att påverka 

varken halsen eller axellutningen, vilket kan vara att föredra om man anser 

att dessa områden redan är bra.  
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Bilaga 1: Uppdragsföretagets kroppsmåttlista 

 
 

XS S M L XL XXL

1 168 168 168 168 168 168

2 20,6 21 21,4 21,8 22,2 22,6

3 40 40 40 40 40 40

4 105 105 105 105 105 105

5 12 12 12 12 12 12

6 27 27 27 27 27 27

7 88 92 96 100 106 112

8 Measurement under bust width 72 76 80 84 90 96

9 72 76 80 84 90 96

10 84 88 92 96 102 108

11 96 100 104 108 114 120

12 31 32 33 34 35 36

13 27 28 29 30 31 32

14 34,5 36 37,5 39 40,5 42

15 39,5 41 42,5 44 45,5 47

16 10,6 11 11,4 11,8 12,2 12,6

17 76 76 76,5 76,5 77 77

18 58 58 58,5 58,5 59 59

19 29,5 31 31,5 33 34,5 36

20 14,5 15 15,5 16 16,5 17

21 77 77 77 77 77 77

22 58 60 62 64 66 68

23 45,5 47 48,5 50 51,5 53

24 36 37 38 39 40 41

25 35 36 37 38 39 40

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Armhole depth

Waist to hip line

Nape to knee

Nape to waist

Shoulder to under bust

Bust width

Body measurement Women

Body length

Waist to seat line

C.B shoulder, sleeve

Sleeve length

Shoulder length

Inside leg length

Thigh width 3 cm from crotch

Lower thigh width

Knee width

Calf width

Top arm width

Neck width

Wrist width

Waist width

Hip width

Shoulder to waistline

Shoulder to bust point

Seat width
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Bilaga 2: Uppdragsföretagets skillnadsmåttlista 

 
 

XS S M L XL XXL

1 0 0 0 0 0 0

2 -0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4

3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

7 -4 0 4 4 6 6

8 Measurement under bust width -4 0 4 4 6 6

9 -4 0 4 4 6 6

10 -4 0 4 4 6 6

11 -4 0 4 4 6 6

12 -1 0 1 1 1 1

13 -1 0 1 1 1 1

14 -1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

15 -1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

16 -0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4

17 0 0 1 0 1 0

18 0 0 0,5 0 0,5 0

19 -1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

20 -0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5

21 0 0 0 0 0 0

22 -2 0 2 2 2 2

23 -1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

24 -1 0 1 1 1 1

25 -1 0 1 1 1 1

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Lower thigh width

Knee width

Calf width

C.B shoulder, sleeve

Sleeve length

Top arm width

Wrist width

Inside leg length

Thigh width 3 cm from crotch

Seat width

Neck width

Shoulder to bust point

Shoulder to under bust

Shoulder to waistline

Shoulder length

Nape to knee

Waist to hip line

Waist to seat line

Bust width

Waist width

Hip width

Body measurement Women

Body length

Armhole depth

Nape to waist
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Bilaga 3: Plaggskiss av blusmodell 

 
 

2012-05-29

Description: Blouse with a loose fit. China collar with frill around 

neck and placket. Yoke back and long sleeves with cuffs. 

GARMENT SKETCH

Company logo

 Model name: Bibbi Model no: D0SE94

Woman

Sizes: XS - XXL Basic size: S

Signature: Sofia Eriksson
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Bilaga 4: Uppdragsföretagets måttlista för blusmodell 

 

measurementlist
Season:

Ref no:

Article name:

Programme:

Quality:

Size:

Comments:

XS S M L XL XXL

47

45

96

18

2,5

11,5

9,5

split width at front neck 3

25

5

1,5

frill width 5

25

70

total length (Hps to hem line) c.f. 68

27,5

33

10

yoke height at c.b. from HPS 13

Winter 2012

Bibbi blouse

XS-XXL

shoulder included rib

1/2 chest arm pit to arm pit

1/2 waist (32 cm from HPS)

1/2 hem width along hem line

neck width (edge to edge)

collar height

front neck drop to below collar

lower front neck drop

yoke height at front part fr HPS 

placket width

armhole depth (HPS to chest line)

total length (Hps to hem line) c.b.

inner wedge height (front)

outer wedge height (front)

wedge width at hem (front+back)
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Bilaga 4: forts. 

 
 

1,2

29

33

60

18

11

8,5

0,8

outer wedge height (back)

back neck drop

inner wedge height (back)

sleeve length (from shoulder point)

1/2 biceps

1/2 cuff

cuff high

hem high
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Bilaga 5: Blusmodellens mönsterdelar 

 
 

Main fabric Interlining

19 D0SE94461 1 0 Interlining collar stand

17 D0SE94421 2 1 Interlining placket

18 D0SE94431 0 1 Interlining cuff

16 D0SE94162 1 0 Fril l

15 D0SE94161 0 1 Collar stand

14 D0SE94132 0 1 Cuff

13 D0SE94131 0 1 Sleeve

12 D0SE94126 0 1 Placket

11 D0SE94125 0 1 Side wedge front

10 D0SE94124 0 1 CF wedge

9 D0SE94123 0 1 Side panel front

8 D0SE94122 0 1 Mid panel front

7 D0SE94121 1 0 CF panel

6 D0SE94116 0 1 Side wedge back

5 D0SE94115 0 1 CB wedge

4 D0SE94114 0 1 Side panel back

3 D0SE94113 0 1 Mid panel back

2 D0SE94112 1 0 CB panel

1 D0SE94111 1 0 Yoke

Piece name Single Double Comment

Company logo

Model no: D0SE94

Woman / Winter

Sizes: XS - XXL Basic size: S

Signature: Sofia Eriksson 2012-05-29

 Model name: Bibbi

Description: Blouse with a loose fit. China collar with frill around 

neck and placket. Yoke back and long sleeves with cuffs. 

PATTERN PIECES
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Bilaga 6: Justering av balansfel i överdelsplagg 
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Bilaga 6: forts. 

 
 

ADJUSTING THE PATTERN IN LECTRA

PATTERN ALTERATION

Adjusted pattern

Original pattern

STEPS TO PERFORM

• Use the strecth function and move HPS as much as needed

• Pin all points
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