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Sammanfattning  
 

Bakgrunden till detta arbete var att företaget som kontaktades vill ta fram en ny modell 

av hästsportjacka. Arbetets syfte är att ta fram en modell som har form för funktionen. 

Vissa funktioner är mer viktiga än andra vid ridning, något som undersöks och 

presenteras i rapporten. Då många ryttare vistas utomhus blev det även viktigt att 

undersöka vikten av väderanpassade plagg. Ett grundmönster och en modell tas fram som 

även graderas. Modellen har två alternativa detaljer på ficka och sprund som lätt ska 

kunna bytas ut och användas istället för de som finns på slutprovet.  

 

Grunden och modellen konstrueras i Lectra´s programvara Modaris, som är ett 

mönsterkonstrukrionsprogram ämnat för konfektion. Ett antal provplagg sys upp och 

provas av, både på docka och provmodell som sedan analyseras för att sedan justeras. 

Alla specifikationer är gjorda i Microsoft excel, med bilder gjorda i Adobe Illustrator 

samt Lectra´s Kaledo Style.  

 

 

 

 

Nyckelord: passform, tejpning, avprovning, anpassning, gradering, mönsterkonstruktion, 

funktionsjacka, ridsport, ridjacka, ryttare 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning  
 

Det här arbetet är ett examensarbete där jag vill fördjupa mina kunskaper 

om mönsterkonstruktion för funktionskläder och då speciellt inom 

hästsport. Då jag hade en relativt klar idé om vad jag ville göra från början 

kontaktades företag som kunde tänkas vilja vara med och ta fram studien. 

För att få rätt handledning och hjälp vände jag mig till ansvarig 

mönsterkonstruktör/direktris.  

Företaget som valt att jobba med mig är ett medelstort företag beläget i 

västsverige. De är inriktade mot ridsport och fritidskläder. I dagsläget har 

företaget 25 anställda i Sverige och många anställda utomlands på sälj- 

och produktionskontor. Förutom Europa säljs deras varor även i Japan, 

Nya Zeeland, USA, Kanada och Australien. Deras produkter tillverkas 

främst i Kina där även mönstrena konstrueras. Företaget skickar 

plaggskisser, måttlistor och relevanta specifikationer till fabrikerna där de 

får tolka dokumenten och ta fram nya produkter.  

Efter samråd med handledare på företaget, som inte kommer att nämnas 

vid namn av sekretesskäl, kom vi fram till att jag ska skapa ett 

grundmönster till damjacka samt en modell. Modellen skulle vara 

moderiktig men ändå tilltala många och bestå av detaljer som är viktiga 

för en ryttare. Då deras målgrupp är aktiva ryttare går funktionen i första 

hand och det är av största vikt att en jacka gjord för stallmiljö och ridning 

har lösningar anpassade efter det. Jag har undersökt det befintliga utbud av 

ridjackor, se vad de har för lösningar för att sedan ta fram en modell som 

har rätt funktioner och passar företagets formspråk.  

Utmaningen för mig ligger i att ta fram en produkt som helst har lika bra 

eller bättre passform än befintligt sortiment. Jag får skapa en form för 

funktion.  

1.2 Syfte  
 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka funktioner en ryttare 

behöver på en jacka samt hur bästa passform för ändamålet uppnås. Ett 

grundmönster ska tas fram samt en modell som har en form skapad för 

funktionen.  
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1.3 Forskningsfrågor 
 

Vad för typ av funktioner behövs på en jacka anpassad för ridning?  

Vad behöver konstruktören tänka på för en jacka avsedd för utomhusbruk? 

Hur skall plagget graderas för att uppnå bästa passform? 

 

1.4 Avgränsningar  
 

Ridsport har ett stort produktomfång, allt från skor, stövlar och hjälmar 

till ridbyxor och jackor. Jag kommer att rikta in mig på funktionsjackor 

avsedda för mildare klimat, dessa är alltså inte varmfodrade. Grunden och 

modellen konstrueras i storleksserien XS – XXL för kvinnor. 

Konstruktionen är avsedd för vävda material och tejpning av sömmar.  

2 Metod & genomförande 
 

I det här ansvittet beskrivs hur arbetet genomförs samt vilka metoder som 

används för att göra framsteg. 

 

2.1 Forskningsstrategi & datainsamlingsmetoder 
 

Till att börja med hålls ett möte med handledaren från företaget för att 

tillsammans gå igenom deras önskemål. Produkten behöver vara 

vattenavvisande och till viss del vattentät, ha bra attraktiva och 

funktionsdugliga detaljer. För att få en förståelse för vad en ryttare 

behöver kommer jag utifrån egen erfarenhet fundera på vad som är 

önskvärt, samt rådlägga med företaget då de har mångårig erfarenhet inom 

området. För att göra det tydligare kommer ett antal olika jackor från olika 

märken undersökas för att jämföra likheter och skillnader. Företaget har 

lämnat ut ett prov som jag kommer att använda som utgångspunkt för 

arbetet. När det är gjort kommer en sammanställning ligga till grund för 

vilka funktioner jag tar med respektive inte använder.   

 

Måttlistor från företaget kommer jämföras mot det material som inhämtas 

via lektioner och utdelade dokument, det för att skapa ett underlag för 
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storlekarna. Konstruktionerna kommer göras i Lectras
1
 

mönsterkonstruktionsprogram Modaris. En grundkonstruktion konstrueras 

utifrån Öberg och Ersman (1999) för att sedan sys upp och provas av. 

Genom tidigare projekt har det visat sig att grunderna från Öberg och  

Ersman (1999) har en bra passform från början, så jag bestämmer mig för 

att använda mig av dem. Arbetet fortsätter med ändringar och 

avprovningar till dess att  önskad passform uppnås, se figur 1. Efter det går 

jag vidare med konstruktion av modellen. Modellen och detaljerna 

kommer sys upp och provas av på docka samt mänsklig provmodell, se 

avsnitt för avprovning. Idéer och konstruktioner för detaljerna hämtas från 

både Öberg och Ersman (1999) samt från Aldrich (2008). Plaggskisser och 

informativa bilder är skapade i Adobe Illustrator. Specifikationsdokument 

har gjorts i Microsoft Excel. Övriga program som använts är Lectras 

Kaledo Style för intagning av mönsterdelar samt Diamino för  

materialoptimering. 

 

Anteckningar förda från kurserna under studietidens gång används till viss 

del som underlag till studien. Undervisningsmaterial från föreläsarna 

Margareta Edlund, Mats Johansson samt Christina Svensson ligger även 

som underlag i detta arbete.  

                                                           

1
 Fransk tillverkare av program för mönsterkonstruktion 

FIGUR 1  MEDTODFÖRLOPPET 
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  2.2 Förutsättningar 

 
För att kunna säkerställa arbetets genomförande kommer en regelbunden 

kontakt med företaget förekomma, dels för att stämma av arbetet men 

också då de kommer tillhandahålla slutprovets ytatyg. För att kunna ta 

fram rätt detaljer som passar ändamålet kommer en undersökning att 

behöva göras, resultat kommer att presenteras skriftligt i löpande text. Det 

känns viktigt att undersöka marknaden som finns för att kunna överskåda 

utbudet på ett bra sätt. Företaget som jag arbetar med förser mig med 

minst ett prov att relatera till.  

 

Då ramen för det här arbetet är 12 hp, som motsvarar 8 veckors 

heltidsstudier är det viktigt att från början lägga upp en tidsplan att hålla 

sig till. Lite av arbetet hänger på att tyget företaget förser mig med 

kommer i tid. Det skickas från Kina vilket i värsta fall kan skapa problem. 

Första veckan kommer att ägnas åt att studera in företagets material, 

jämföra måttlistor och göra undersökningen av befintliga plagg inom 

området. Vecka två kommer att ägnas åt konstruktion av grundmönster 

och att ta fram skisser till modellen. Tredje och fjärde veckan kommer 

tillägnas arbete med modellens konstruktion, avprovningar och ändringar. 

De nästkommande två veckorna behöver slutprovet produceras samt 

specifikationsdokumenten skapas. Det kan låta som mycket tid, men ha i 

åtanke att det är jag som syr upp slutprovet samt skapar dokumenten. De 

slutliga 2 veckorna kommer att ägnas åt rapportskrivning.  

 

 2.3 Avprovningar 
 

Avprovningar kommer att ske flera gånger under arbetets gång för att 

säkerställa passformen. Några av dessa avprovningar kommer att ske 

tillsammans med interna handledaren Björn Schollin, för att få råd och en 

extra input i arbetet. Företaget har ej möjlighet att närvara fysiskt vid 

avprovningarna utan det kommer ske via mail. Då storleken på slutprovet 

ska vara en Medium, kommer provdocka i närmsta storlek användas och 

även en mänsklig provmodell. Personen har en atletisk byggd kropp i 

storlek 40 och är 170 cm lång. Det som framförallt kommer att undersökas 

vid avprovningarna är att jackan ska sitta snyggt och se närmare på 

rörelsen i plagget. Framförallt rörelsefriheten framåt, det är viktigt att det 

inte spänner över ryggen. Kommentarer som förs fram kommer omvandlas 

till ändringar så som intag, utläggning och omformning.  
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2.4 Etiska aspekter 
 

Då arbetet är framarbetat tillsammans med ett företag är materialet 

tillhandahållet från dem känsligt. Det kommer alltså inte förekomma i 

föreliggande rapport utan finns i författarens ägo. Även andra dokument 

som används i arbetet från bland annat Christina Svensson kommer att 

refereras som opublicerat material. Då företaget vill vara anonymt kommer 

varken företagsnamnet eller namnet på handledare hos företaget att 

nämnas vid namn.  

Stor del av informationen inhämtas under studietiden gång är det en 

betydande del som tyvärr inte finns publicerat. Deras exakthet kan därför 

ifrågasättas, men dessvärre finns det inte möjlighet inom tidsramen för 

arbetet att leta rätt på källor som styrker/motsäger fakta. Då jag har 

erfarenhet av ridsport sedan många år tillbaka hänvisar jag till min egen 

erfarenhet vid vissa tillfällen. Det kan gälla till exempel funktionerna på en 

jacka och vad jag tycker är lämpligt att ha med. Önskvärt hade varit att låta  

en provmodell få använda produkten i dess rätta miljö. Dock valde jag att 

prioritera annat för att få produkten klar i tid.  
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3 Resultatbeskrivning 
I det här avsnittet kan du läsa om resultatet och hur jag kom dit.  

3.1 Grundkonstruktionen 
Till grundkonstruktionen valdes Grund: Jacka från Mönster och 

konstruktioner för damkläder
2
, figur 3. Under programmets gång har vi 

sytt upp och provat av flera olika grunder och denna har bra med 

rörelsevidd och passar ändamålet. Den kommer till en början att 

konstrueras i storlek C38 enligt måtten som är angivna i boken. Måtten 

ändras senare genom gradering.  En toile
3
 syddes upp för att se över 

rörelsen i ärmarna och att balansen i plagget var bra. Avprovningen 

skedde på en docka i storlek C38 utan handledare. Det som framkommer 

är att balansen
4
 i plagget tippar bakåt och rörelsen i ärmen är dålig, vilket 

gör att jag får återgå till konstruktionen för att göra ändringar. För att göra 

balansen riktig höjer jag inre axelspets en centimeter samt höjer halshålet 

en aning för att det inte ska hamna längre ned, figur 2.   

 

Problemem med att ärmen har en dålig rörselse uppåt, så att plagget följer 

med upp när lyft av arm sker åtgärdas efter avprovning genom att höja 

spetsen på innerärmssömmen, figur 3. På så sätt bibehålls samma vidd 

över överärmen men får en längre sträcka undertill som motverkar att 

plagget följer med upp.  

 

Därefter sys en ny toile upp för att se att ändringarna föll väl ut. 

Avprovningen visar dock att ärmen behöver ytterligare lite längd och jag 

                                                           

2
 Öberg & Ersman (1999) s. 288 

3
 Prov uppsytt i enklare tyg, ofta bomull 

4
 Eftersträva ett harmoniskt plagg, ej tippar framåt/bakåt eller har dragningar 

FIGUR 2  ÅTGÄRD AV BALANSFEL 

FIGUR 3  ÄNDRING FÖR STÖRRE R ÖRELSE I ÄRM 



 

- 7 - 

återgår till CAD-programmet
5
 igen för att justera. Figur 4 nedan visar 

grundkonstruktionen efter att ändringar är gjorda.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.2 Gradering av grundkonstruktion 
 

Måttlistorna som företaget försett mig med inför uppdraget har samma 

skillnadsintervaller mellan alla storlekarna, något vi fått lära oss är mindre 

bra då kroppen växer olika mycket när man går upp respektive ner i 

storlekarna. Det betyder i sin tur att rörelsen i plagget försämras om det 

inte graderas på rätt sätt. Jag har valt att frångå deras måttlistor och 

använda dokument utdelade under undervisningen gällande 

skillnadsintervaller. Plagget ska graderas med alfanumeriska storlekar, då 

de växer mer för varje storlek. Det betyder att du får fler konsumenter som 

kan ha plaggen på färre faktiska storlekar.  

C-storlekar
6
 som ofta används för damkläder har ett intervall på 1, medan 

alfanumeriska storlekar har ett intervall på 1½. Materialet gällande 

gradering från Svensson (2009) berör endast C-storlekar, så 

skillnadsintervallerna behöver räknas om för att passa de alfanumeriska 

storlekarna. Grundkonstruktionen konstrueras i C38 men företagets 

                                                           

5
 CAD – Computer Aided Design 

6
 Storlekssystem som mäts i centimeter 

FIGUR 4  GRUNDENS KONSTRUKTION  
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FIGUR 5  FRAMSTYCKETS GRADERING 

FIGUR 6  BAKSTYCKETS GRADERING  

provstorlek är M, vilket i numeriska storlekar motsvarar en C40
7
. Genom 

att ändra intervallerna och skjuta på storlekarna med specifika funktioner i 

Modaris kommer konstruktionsstorleken att bli en storlek M. 

När intervallerna är omräknade graderas plagget enligt graderingsprinciper 

av överdelsplagg för dam från Svensson (2009). Graderingen läggs på när 

grunden är klar för att underlätta fortsatta arbetet med modellen. Den finns 

då med under hela arbetet och det är lätt att ta ut nya mönsterdelar utan 

problem, se fig. 5 och 6. Viktigt dock att se över vilka punkter man lägger 

graderingen på så att inte något ändras i modellen samt att stämma av 

graderingen när modellen är skapad för att säkerställa att den 

överensstämmer med  önskemålen. 

Ett problem som kan upptså är att när kurvan på ärmkullen ändras är det 

svårt att få stämhacket att harmoniera mot livstycket
8
. Det löses enklast 

genom att ta bort punkten, mäta om sträckan och sätta ut en ny punkt som 

sedan får justeras en aning för att ligga rätt i alla storlekar.  

 

  

                                                           

7
 Efter liten undersökning av storlekarna och vilka mått de hade motsvarar strl M en C40.  

8
 Plaggdel på överdelen av kroppen 
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3.3 Modellen 
 

  3.3.1 Undersökningen 

Då inga plaggskisser tilldelades inför arbetet finns utrymme för att skapa 

designen för funktionen. Den skall vara fodrad, ha krage och huva, många 

fickor samt vara vattentät. För att göra den vattenavvisande skall jackan ha 

ett vattenavvisande material som kompletteras med tejpade sömmar, vilka 

kan behöva anpassas för att få ett optimalt resultat. Olika befintliga jackor 

synas för att kunna få en uppfattning om vad som finns tillgängligt på 

marknaden. Gemensamt för dem var att de hade slitsar vid höfterna för att 

ge extra vidd när man sitter ner i sadeln, dock med olika lösningar.  

På alla jackorna fanns det många fickor både in- och utvändigt, vissa med 

vattentäta konstruktioner och andra inte. Det skiljer även en del på 

storlekarna av fickorna. Jag blev förvånad över att många av jackorna 

hade relativt små och funktionsoduglia fickor då jag av egen erfarenhet 

samt med uppbackning av handledare på företaget vill ha stora och 

lätttillgängliga fickor. Det är allt från för trånga, till svåra att öppna samt 

fel placering.  Flera av jackorna hade även löstagbara huvor, för att lätt 

kunna dras av om man fastnar eller ej vill ha den fastsatt. En av 

modellerna har en huva som man kan rulla in i kragen. Vissa av 

modellerna som synas är försedda med dragsko i midjan för reglage.  

Många av jackorna är delvis vattenavvisande i form av vattenavvisande 

material, men inte alla har tejpade sömmar.   

  3.3.2 Modellkonstruktionen 

Jag har valt att gå vidare med att göra olika konstruktioner för 

funktionerna. Av de många olika varianterna undersökningen visade 

plockar jag de som är bäst lämpade. Jackan ska ha en löstagbar reglerbar 

huva, hög krage som skyddar mot vind och väder, flera olika fickor, 

andningsfunktion i form av öppna ok, dragsko i midja, viddslits samt 

reflexfunktion. Reflexen kommer att vara en piping som sys in i 

sömmarna vid oken samt kragens överkant. Viktigt att nämna för 

arbetsgången är att lagerfunktionen används i Modaris för att underlätta 

arbetet, medan grunden ligger kvar i bakgrunden så att ändringarna är 

lättöverskådliga.   

Till en början kopieras grunden till en ny fil som blir modellen. När det är 

gjort börjar arbetet av konstruktionen till jackan. Plaggskisser på jackan 

som ska konstrueras finns med hela tiden för att kunna se att jag är på rätt 

väg, se bilaga 1. Det jag börjar med är att jobba med själva passformen på 
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jackan, jämfört med grunden blir den längre bak samt lite insvängd i 

midjan. Ett sprund mitt bak läggs till för extra vidd över stussen. 

Halsringningen förblir oförändrad. Största förändringen blir på ärmen som 

ska vara formad för att göra användandet behagligare, se figur 7. På den 

vänstra ärmen konstrueras en fickkonstruktion, som ligger i en söm. Det 

underlättar sömnaden av fickan samt skapar en naturlig linje att kunna 

spräcka konstruktionen på för att få in form. Den högra ärmen är utan 

ficka men har fortfarande de extra sömmarna för att tillåta form. 

Snedställda fickor konstrueras i brösthöjd, de är gömda under ett överhäng 

som ska skydda mot väderlek. Ventilationslösning både fram och bak 

konstrueras i form av ok med överhäng. Ett meshtyg kommer fungera som 

andningsfunktion undertill, men behöver vara täckt så att vatten ej letar sig 

in. Kragkonstruktionen kommer från Aldrich (2009)
 9

 med justeringar för 

att passa formspråket.  

 

FIGUR 7  ÄRMENS MÖNSTERDELAR OCH SKÄRNINGAR PÅ GRUND. 

En toile sys upp av detta för avprovning. Toillen provas av på docka 

tillsammans med interna handledaren Björn. Det som upptäcks är att mer 

vidd behövs nertill för stussen, sömmarna på ärmarna behöver justeras för 

att se bättre ut visuellt och att fickan får rätt placering. Även formen på 

ärmen behöver ändras relativt mycket då det är för lite böjd i nuläget. 

Även överarmsvidden behöver justeras genom en minskning av omfånget. 

De snedställda fickorna har bra placering men överhänget behöver ökas så 

att inte dragkedjorna blottas. Meshdelarna behöver justeras för att tillåta 

tejpning. Kragen har bra form mot halsen men behöver göras lite högre 

baktill för ytterligare komfort.  

 

                                                           

9
 Metric pattern cutting for women´s wear, s. 72 



 

- 11 - 

Åter till konstruktionen där ändringar görs. Jag börjar med att ändra 

vidden nertill för att sedan gå vidare till ärmkonstruktionen. 

Överarmsvidden minskas ner en aning för att sedan ge ärmen mer form, se 

figur 8. Bröstfickorna förfinas och jag lägger nu även till de två bälgfickor 

som kommer pryda främre nederdelen på jackan. De konstrueras utifrån 

användningsområdet, de ska rymma mycket och vara lätta att öppna och 

stänga. Både med och utan handskar på sig.  Dock behöver de vara 

skapade på ett sådant sätt att de inte släpper in regn och smuts. Det löses 

genom ett ficklock med tryckknapp. Rymligheten ges genom en 

snedremsa på skrå som bildar bälgen, insnitt nedtill på främre delen läggs 

till för utseendets skull och för lite extra rymlighet, se figur 9. En variant 

på dessa skapas även för att ge förslag på utseende. Varianten är mer 

detaljerad med ett bäljveck framtill och kan passa bättre på en mer arbetad 

modell, se bilaga 2. Fickan på ärmen lämnas i sort sätt orörd men behöver 

fundera på hur tejpningen ska ske på bästa sätt. Då fodertyget till fickan 

har en lägre smältpunkt än ytatyget kan förändringar behöva göras.  

Kragkonstruktionen förändras genom en höjning baktill. Meshen som 

tillåter ventilering får ändrad form för att inte ligga för nära sömmarna 

som ska tejpas, se figur 10 & 11, s 12. Meshen har precis som fodertyget 

en låg smältpunkt.  

 

 

 

 

 

FIGUR 8  ÄNDRING ÄRM,  MER FORM INLAGT.  B ILD AV BAKRE SIDPANEL 

FIGUR 9  DEL AV BÄLGFICKA,  INSNITT I NEDERKANTEN SOM SYS 

IHOP. 
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Vidare i arbetet fortsätter jag med den avtagbara huvan. Huvan bör vara 

avtagbar då man som ryttare inte använder den uppsutten på häst, utanpå 

en hjälm begränsar huvan rörelsefriheten vilket kan påverka ryttaren 

negativt. Rider man i skogen finns det även risk för huvan att fastna, då en 

avtagbar huva minimerar risken för skada avsevärt. Konstruktionen 

kommer från Mönster och konstruktioner för damkläder
10

. Jag justerar den 

till mitt tycke och syr sedan upp ett prov på den. Avprovning sker på mig 

själv, då jag ser till att huvan har tillräcklig höjd och sitter kvar på huvudet 

vid rörelse. Formen är bra så jag bestämmer mig för att göra klart 

konstruktionen med infodring, regleringsmöjligheter samt foder. Sträckan 

mot halsen stäms av. Kragkonstruktionen är skapad på så sätt att en 

öppning baktill tillåter huvan för fastsättning, men som går att gömma när 

den inte används. 

 

 

Då jackan ska ha en dragsko i midjan behöver jag tänka till ordentligt på 

hur det ska lösas. Den ska kunna regleras från insidan men vara fastsatt 

mot ytatyget. En kanal blev lösningen, sydd mot ytatyget med öppning 

framtill genom fodret för reglage. Vid sömnad betyder det vändsytt och 

tänka flera steg framåt. Samma sak gäller med tejpningen, jag behöver 

fundera ut vilka sömmar som är mest kritiska att släppa igenom regn. 

Kommer fram till att det är axelsömmar, sömmar på ovansidan av 

                                                           

10
 Öberg & Ersman (1999), s. 219 

FIGUR 10  KONSTRUKTION AV MODELLENS FRAMSTYCKE PÅ GRUND  

FIGUR 11  KONSTRUKTION AV MODELLENS BAKSTYCKE PÅ GRUND 
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ärmarna, längsgående sömmar på huvan, ärmhålet och avskärningar vid 

armbågarna. Även kragsömmen är utsatt. 

För att säkerställa att allt är genomförbart syr jag upp en ny toile, denna 

gången i ett substitutmaterial där jag även testar att tejpa tidigare nämnda 

sömmar. Det ger mig också en hint om hur detaljerna kan komma att se ut 

i slutprovsmaterialet. Avprovningen sker ensam men bifogar mina tankar 

och problem till externa handledaren på företaget. Första problemet jag 

stöter på är tejpning av axelsömmen. Meshtyget ligger för nära sömmen, 

tyget täcks inte tillräckligt så att det smälter. Jag fortsätter med övriga 

sömmar, ärmsömmarna fungerar bra om man håller sig till rätt ordning. 

Först sys respektive nedre del av ärmen på övre del, den sömmen tejpas 

för att sedan sy ihop längsgående sömmarna. Därefter tejpas de också. Jag 

försöker tejpa runt hela ärhålet när ärmen är isydd, men det visar sig att 

det blir mindre bra. Kurvan under ärmen är för skarp, så jag tar ett beslut 

att inte tejpa hela vägen utan ca 3/5 av sträckan på varje sida. Det 

eliminerar problemet med att tyget blir knöligt undertill. Tejpningen av 

kragsömmen går inte heller som planerat, kurvan tillsammans med flera 

lager tyg gör att det blev knöligt och tyget veckade sig. Ett beslut om att ta 

bort tejpningen av kragsömmen görs tillsammans med extern handledare 

för att eliminera eventuella problem, även om det innebär att eventuellt 

regn kan komma att sippra igenom. Huvans tejpning gick problemfritt. En 

ändring som gäller alla sömmarna som ska tejpas är att sömnsmånen inte 

får vara mer än 6 mm. Tejpen behöver minst 4 mm på varje sida för att 

kunna fästa ordentligt och vara garanterat vattentät
11

. 

 

Med detta i åtanke kan jag gå vidare med foderkonstruktionen. För att 

tillåta att plagget andas konstrueras övre livstycket både fram och bak i 

mesh och de nedre delen samt ärmarna i taft, figur 13, s. 14. En infodring 

fram tillåter att innerfickorna kan konstrueras., figur 12, s. 14. Med 

foderkonstruktionen görs också en slå under viddsprundet bak. Det för att 

förhindra att kalluft blåser in på ryggen. Helt problemfritt är det inte, då 

jag även där är tvungen att tänka på i vilken ordning allt ska sys ihop och 

försöka göra det så smidigt som möjligt. En variant på sprundet skapas för 

att ge företaget en valmöjlighet. Istället för tryckknappar görs varianten 

med dragkedja istället, se bilaga 2. Underlag för foderkonstruktionen 

kommer från Edlund (2007). Kragen får ett fleecefoder, då fleecen är 

                                                           

11
 Information hämtad från opublicerat material av Mats Johansson 
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tjockare och även mer elastisk än ytatyget görs fodret ett par millimetrar 

mindre för att undvika att det syns.  

 

FIGUR 12  FODERKONSTRUKTION FRAMSTYCKE,  BLÅ LINJE FODER 

 

FIGUR 13  FODERKONSTRUKTION BAKSTYCKE, BLÅ LINJE FODER 

Små justeringar görs på hela modellen för att linjer och sömmar ska 

korrespondera med varandra innan det är dags för en sista avprovning 

innan slutprovet sys upp. Avprovningen sker på provmodellen 

tillsammans med extern handledare, dock kan inte handledaren befinna sig 

på plats, utan bilder och tankar skickas per mail. Alla detaljer finns med på 

jackan för att se så allt stämmer och ser bra ut. Handledaren har dock 

några åsikter om vidden på ärmen, den kan göras ytterligare mindre för att 

inte ge ett bylsigt intryck. Med det sagt görs de sista ändringarna på 

mönstret. Handledaren från företaget är mycket nöjd med utseendet på 

jackan som enligt denne överrensstämmer helt med deras designspråk. 

Detaljerna är bra anpassade och har alla en bakomliggande tanke. 

Slutprovet sys ihop med stor noggrannhet och alla delar passar som de 

ska. 
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3.4 Gradering av modellkonstruktion 
 

När modellen är skapad stäms graderingen av mot grundgraderingen, vissa 

graderingskurvor justeras för att få en bättre linje. Fickorna är utplacerade 

på modellen genom borrhål, jag bestämmer mig för att gruppgradera dessa 

i två grupper för att underlätta produktionen, figur 14. De behöver då bara 

ha två storlekar på fickor att hålla reda på, brytningen sker mellan storlek 

L och XL. Fickan växer 5 mm på varje sida vilket gör att den totala 

ökningen blir 1 cm. Fickan blir dock inte djupare då jackan ej är 

längdgraderad. Okets gradering på bakstycken är proportioneligt graderad 

i ärmhålet och ligger still mitt bak, se figur 15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGUR 14  GRADERING FRAMSTYCKE 

FIGUR 15  GRADERING BAKSTYCKE  

FIGUR 16  ÄRMDELARNAS GRADERING MOT GRUNDEN  
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De längsgående avskärningarna på ärmarna får en proportionelig 

gradering gentemot längden på ärmkullen, se figur 16. Viktigt att lägga 

ihop delarna och se så att graderingen stämmer överrens mellan de olika 

delarna.   

 

3.5 Specifikationer 
   

Företaget jobbar i vanliga fall i ett PDM system, där de kan lägga in allt 

som berör plagget. Då företaget är beläget för långt bort har jag valt att 

skapa alla specifikationer själv till plagget. Som tidigare nämnt så skapar 

företaget inte egna mönster utan låter fabriken sköta det, något som gör att 

omfattningen av dokument blir väldigt stor. De specifierar inte bara mått 

och själva plaggdesignen, utan har åtskilliga dokument med 

detaljbeskrivningar och materialspecifikationer. Ett funktionsplagg av 

denna typ består av många olika komponenter och det är viktigt att de 

specifieras så att det inte blir några överraskningar när plagget kommer. 

Jag har valt att specifiera så mycket som möjligt av detta, bland annat ett 

dokument med tejpinstruktioner. Det innehåller plaggskisser som visar var 

tejpen är placerad på fram- och bakstycket samt på huvan. Dokumentet 

innehåller även mer förklarande text kring tejpningen angående 

temperaturer och sömnsmåner, se bilaga 3.  

För att fabriken ska kunna säkerställa kvalitén på plaggen behövs 

måttlistor med tydliga anvisningar på var de viktigaste måtten är tagna, se 

bilaga 4. Även en materialspecikation där jackans alla komponenter finns 

specifierade skapas för att ge en bra överblick, se bilaga 5. Då vissa 

lösningar som används inte syns på plaggskisserna skapas ett 

produktionsdokument med instruktioner på hur plagget är tänkt att vara, se 

bilaga 6. För att fabriken inte ska kunna göra sina egna tolkningar av t.ex. 

stickningar är de bra att även bra att specifiera det också. Det kan ligga 

som standard för företagets alla produkter eller bara för en modell. 

Dokumentet i det här fallet innehåller information om stickningars 

placering, sömsmåner, knappar, maskiner och bartacks
12

, se bilaga 7. 

Företaget vill ha sina etiketter och märken på särskilda ställen på deras 

plagg, vilket kräver att ett dokument som specifierar detta behöver finnas 

med. Det beskriver hur stora etiketterna är och var de ska vara placerade, 

                                                           

12
 Tränsar som förstärker svaga punkter. 
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se bilaga 8. Även hur plagget ska levereras till butik/lager behöver vara 

specifierat då fabriken i annat fall paketerar på det sätt de anser vara bäst, 

se bilaga 9. Övriga specifikationer som även finns med är dokument över 

mönsterdelar,bilaga 10, och blockdiagram av gradering, bilaga 11. De är 

till för att fabriken snabbt ska kunna överskåda vilka delar som har vilket 

material och hur graderingen ser ut.  

Svårigheten med specifikationerna i denna studie är att det tar lång tid att 

lägga in all information för hand och sitta och ändra. Om ett PDM-system 

används istället kommer arbetet blivit mer tidseffektivt och tiden kan 

istället läggas på konstruktionen och avprovningar. Företaget har ett 

bibliotek med standardetiketter och märken, något som ändras inför varje 

säsong. Det sparar mycket arbetstid att ha det inlagt och bara behöva ändra 

några små saker istället för att skapa helt nya.  
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4. Diskussion  
 

I detta avsnitt disskuteras rapportens resultat, utvärdering av metoden samt slutsatser.  

4.1 Resultatdisskution 
 

  4.1.1 Konstruktionen 

Att skapa en jacka med form för funktionen är svårt. Än svårare är det att 

skapa en jacka som dessutom tilltalar en ridsportintresserad person 

estetiskt. Dock tilläts jag att ta de mest behövliga funktionerna och 

anpassa designen efter dem. I många hänseenden är det tacksamt då det 

mer ofta brukar vara tvärt om. Det handlar om att designen kommer först 

och sedan funktionen.  Då de flesta aktörer inom hästsportdesign har ett 

relativt lika uttryck kan man ifrågasätta designen. Behöver en stalljacka se 

så ”stallig” ut, eller skulle en vanlig sportjacka med anpassade detaljer 

kunna sälja också? Hade det funnits mer tid så kunde en fortsatt forskning 

av konstruktionen skett. Där undersöks ovanstående föreställning och tar 

fram ytterligare en ny modell.  

Det svåra i konstruktionen låg i att kunna kombinera material i sömmar 

som sedan ska tejpas. I detta fallet mesh som sys ihop med ytatyget. Efter 

flera prover blev konstruktionen bra, men hade kunnat besparas från 

början om jag varit medveten om hur värmekänslig meshen var. 

Bälgfickorna kunde ha haft en mer förfinad konstruktion, utseendet blev 

här mer viktig än produktionsvänligheten. Det finns garanterat andra sätt 

att göra den på men samtidigt få ett liknande utseende. Vidare 

undersökningar om konstruktioner för bälgfickor kunde genomförts.  

Att plocka konstruktioner från olika källor har gått bra. Man skulle kunna 

tänka sig att det skulle uppstå problem med att föra dessa tillsammans i en 

konstruktion, men så är inte fallet.  

  4.1.2 Graderingen 

Graderingen var relativt problemfri under detta arbete. Genom tidigare 

projekt och framförallt då Projekt Sportplagg, 9 hp samt Projekt Kavaj, 9 

hp har jag lärt mig att använda lagerfunktionen i Modaris på ett bra sätt, 

vilket underlättat arbetet med graderingen. Det hade varit intressant att 

gradera plagget enligt företagets måttlista, för att tydligt kunna visa på 

skillnaden. Dock saknades några viktiga mått , vilket gjorde att jag gick 

över till dokument vi använt under studietidens gång. Företaget låter 

fabriken gradera plaggen och enligt dem  har de bara vid enstaka tillfällen 
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haft uppenbara problem med det. Orsaken till detta har då varit en ny 

produkttyp och inte en ny konstruktör. Graderingen av bröstfickorna tog 

lite tid då jag hade fel punkter att gradera på, vilket gjorde att jag fick 

ändra dem innan det blev rätt.  

  4.1.3 Specifikationerna 

Det hade varit önskvärt att göra ytterligare dokument som än mer förklarar 

vissa saker. Dock kan det när det väl kommer till fabrik vara för mycket 

information att ta hänsyn till och saker görs inte som ombett ändå. Jag tror 

att de dokumenten som skapats till jackan är tillräckligt för att kunna få 

den produceras och det mycket bra. Företaget hade med flera dokument 

som beskrev alla deras etiketter, vilka färgställningar o.s.v. varje modell 

skulle ha. Det är klart att det tar upp plats, men samtidigt är det nödvändig 

information för att inte skapa förvirring vid produktion. Då detta arbete är 

anonymt finns inga sådana etiketter med, men bör absolut kan läggas till 

vid senare tillfälle för att lägga till företagets prägel på det. Måttlistan 

skulle även kunna utvecklas mer med detaljmått för fickorna. Det är 

viktigt för resultatet ska bli som tänkt och mönster inte skickas med till 

fabrik.  

  4.1.4 Slutprov 

 När konstruktion och graderingen var klar syddes slutprovet upp i dess 

riktiga material med alla komponenter. Då sprättning vid felsömnad ej är 

tillämplig med ett belagt material som ytatyget var det av största vikt att 

allt syddes i rätt ordning. Jag skrev ihop en liten arbetsordning som jag 

arbetat fram under provsömnaden för att slippa göra misstag. Det visade 

sig vara värdefullt. Med över 50 mönsterdelar att hålla reda på, tejpning av 

sömmar och diverse snoddar, snoddstoppar, band och dragkedjor var det 

nästan en nödvändighet att ha den hjälpen. Det som kunde varit bättre är 

tejpningen, för trots upprepade tester med provtejpning var det ändå svårt 

att manövrera det. Något som förhoppningsvis fabrikerna är bättre på, då 

jag kan tycka att resultatet blev sådär. Vid utvärdering av arbetet med 

handledaren från företaget är deras feedback positiv, slutprovet ser ut som 

något de kan producera. Att provet blev så pass bra är mycket tack vare att 

lämpligt material fanns att tillgå, så som tyg, snoddar, pullers
13

, knappar av 

olika slag och dragkedjor. För att göra modellen billigare i produktion 

hade vissa detaljer kanske förenklats än mer och vissa komponenter bytts 

ut mot billigare alternativ. Till exempel att ha kardborre istället för 

tryckknappar, billigare dragkedjor o.s.v.  

                                                           

13
 Kläpp på dragkedjan att hålla i 
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4.2 Metodutvärdering 
 

Metoderna som använts under arbetets gång har fungerat bra. Uppstarten 

tillsammans med handledare från företaget gav resultat även om det är lite 

svårt att själv hitta på designen. Från dem fick jag information om deras 

produkt att utgå ifrån för att gå vidare med i arbetet. Undersökningen som 

genomfördes var nyttig men hade kunnat vara mer vetenskaplig och ta 

med fler aspekter så som de olikas målgrupper och användningsområde 

inom ridsporten. Datan sammanställdes inte genom någon tabell vilket 

hade underlättat men och hade kunnat göras för att göra det tydligare. 

Dock jag var ute efter olika detaljer, något som kanske inte behöver 

sammanställas i en tabell. Valet att använda Öberg och Ersman (1999) 

samt Aldrich (2009) visade sig mycket bra. Som tidigare nämt har Öberg 

och Ersman (1999) använts flitigt under programmets gång och de har bra 

konstruktioner att utgå ifrån. Det sparade tid och kraft istället för att lägga 

timmar på att jämföra andra konstruktioner och där ifrån välja den som var 

bäst lämpad.  

Att sy upp toiler och prova av på både docka och provmodell ger en 

perspektiv på arbete och det är lättare att upptäcka fel och brister. Dock 

hade det varit önskvärt att ha än fler avprovningar för att förbättra 

resultatet ytterligare. Men inom tidsramen för projektet fanns det helt 

enkelt inte utrymme för det. Något som borde ha gjorts mer vid fler 

tillfällen var sömnadsprov med tejpmaskinen. Det krävs tålamod och 

färdighet för att få ett bra resultat.  

 

4.3 Slutsats 
 

Olika ryttare kräver olika saker av sin utrustning men genemsamt för de 

flesta är att den behöver ha en bra funktion. Ridjackor skapas för att ge 

ryttaren det de behöver, bra passform som tillåter rörelse, fickor, huva och 

viddreglage. Hur de sen ser ut är en annan fråga, men just dessa funktioner 

är extra viktigt. Passformen behöver vara skapad på så sätt den ska sitta 

bra när man står och rör sig men också sittande på en häst. Det avhjälps 

många gånger genom viddsprund, antingen i sidan eller som i den här 

studien genom ett sprund baktill. Sittandes i sadeln ökas vidden runt 

stussen, vilket kräver en sådan åtgärd. Även dragkedjan fram kan 

användas som viddreglage, då som tvåvägsdragkedja som kan dras upp 
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nedifrån. Huvan har egentligen inte en funktion tillämnad ridning, utan 

mer till för att användas i stallet vid kallt, blåsigt eller regnigt väder där 

man tillbringar minst lika mycket tid om inte mer är på hästryggen. Fickor 

är en hästmännsikas bästa vän, där kan man lägga ned allt och lite till. De 

ska vara lätt att använda även med handskar på. Jackan i studien fick ett 

flertal olika fickor som alla kan användas även i kallt väder. Dessa detaljer 

kräver att konstruktören är uppmärksam och kan tänka i flera steg. De 

behöver vara konstruerade på så sätt att de kan vändsys, sy en del för att 

sedan återkomma senare i sömnaden.Ett exempel på det är sprundet och 

fodret tillsammans med midjereglaget.  

Materialet behöver också tas i beaktande, då meshtyg används i denna 

studie och jackan dessutom tejpas behöver delarna gjorda av mesh 

konstrueras på ett sätt så att de inte riskerar att smälta. Axelsömmarna är 

speciellt utsatta då de förankrar meshtyget med ytatyget. Jackan skulle 

kunna vara helt tejpad, dock är det en kostnadsfråga som företaget får ta 

ställning till. Enligt dem är sällan deras jackor vattentäta, utan det brukar 

räcka med att tejpa kritiska sömmar. Vissa sömmar skulle då också behöva 

anpassas för att vara mer lämpade för tejpning.  

Genom programmets gång har vi fått lära oss att personer inte växer 

likadant på kroppen. Det gör att graderingen behöver anpassas, något som 

företaget inte tagit i beaktande. Deras måttlistor de använt sig av visar att 

intervallerna är desamma i alla storlekarna, något jag frångick. 

Intervallerna blev istället olika för att sträva efter att de större storlekarna 

också ska sitta bra.  

 

4.4 Slutord 
 

A och O i ett arbete med bra utfall är noggrann planering. Den ligger till 

grund för hela arbetsgången och kan täcka upp eventuella missar och ge 

mer tid för annat. Genom det här arbetet har planeringen fungerat relativt 

väl, då den i princip följdes från vecka till vecka. Det gjorde att mängden 

avsatt tid för varje fas i arbetet kunde disponeras på ett bra sätt. 

Tygleveransen från företaget med ytatyget dröjde lite, men påverkade inte 

arbetet över lag då det fanns annat att jobba med. Jag tror att en 

grundligare undersökning som givits mer tanke innan kunnat påverka 

resultatet av konstruktionen. Jag menar då att undersökningen hade kunnat 

blivit mer djupgående och kollat på konstruktionen av detaljerna än att 
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bara konstatera att de fanns där. Något som förvånade mig var företagets 

måttlistor, att måtten hade samma intervaller genom alla storlekar. 

Ridsport utövas av många människor med väldigt olika storlek och 

kropptyper och jag kan tycka att det är lite naivt av företaget att inte 

undersöka den saken mer. Dock ligger graderingen inte hos dem utan hos 

fabriken, men ändå.  

För att utveckla kläder ämnade för ridsport än mer, skulle det vara 

intressant att kolla på aspekten hur mycket man vill betala för funktion 

jämtemot design. Vi blir allt mer medvetna om design och ställer höga 

krav på det, men vad beträffar funktion kanske det kommit lite i skuggan 

för designen. När kan man uppnå högsta möjliga funktion och samtidigt få 

med ett attraktivt formspråk. Jag tror att i företagen framtiden kommer 

lägga mer fokus på funktionen, då de kanske inser att designen alltid 

kommer att behöva finnas där men vi kommer också att ställa fler krav på 

produkterna vi köper.  

Vad gäller själva modellen och arbetet kring den så känner jag mig nöjd 

med prestationen. Det allra bästa hade varit om jag hade haft tillgång till 

slutprovets ytatyg tidigare och att det funnits mer av det. Då hade jag 

kunnat sy upp de senare toileproverna i rätt material och se hur detaljerna 

och fallet blev i det. Substitutmaterialet som användes vad nämligen lite 

för styvt och upptäcktes inte fören när ytatyget anlände. Inte för att 

detaljerna blev sämre med det slutgiltiga tyget, men mer för att underlätta 

tankegången.  

Samarbetet med företaget har fungerat väl, jag har fått bra svar på de 

frågor och funderingar jag haft och den externa handledaren har varit 

delaktig i arbete men inte styrt det. Personen ville att jag skulle få komma 

fram till dessa saker själv, något jag tycker jag också gjort.  

Jag vill tacka företaget och den externa handledare som detta arbetet tagits 

fram med samt Björn Schollin, som varit min interna handledare under 

arbetets gång. 
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