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Abstract 
This report is a part of a thesis project that involves creating a pair of Women's Jeans in 

40’s style to a company. It describes an approach for how the product is created, from 

base to finished product. The company have a store that sells rockabilly articles in 40-

50’s style and also have an own brand. They want new jeans that complement their range 

of jeans. 

 

The report talks about how the 40’s silhouette is designed and how the best fit is achieved 

from by fittings and pattern changes. The model's design is determined in consultation 

with the company. A specification is compiled and is used as support in order to achieve 

the design. The construction of the jeans is displayed and how the jeans model's details 

take form. Grading measurement chart for inchsizes is created in the size range W24-

W34 by studying the internet and teaching materials from the design technician program. 

Methods for grading pattern of jeans are described. The specifications for grading criteria 

are compiled from teaching materials and are used as support when grading model. 

 

This work results in two jeansblock foundations with pattern, one denim model sample 

and associated pattern and product specifications. The results are illustrated by figures 

and tables to explain the approach and solution attempts. In conclusion, this report 

discusses the product development to a pair of jeans and a pattern grading for inch sizes.  

 

Keywords: 

Jeans, Product development, Pattern making, Measurement chart, Fit, Toile, Fitting, 

Grading, Inchsizes, Product specification. 

 

Education: Design Technician Programme with Specialisation in International 

Manufacturing 
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Sammanfattning  
 

Denna rapport är en del utav ett examensarbete som innefattar att skapa ett par damjeans i 

40-talsstil till ett företag. Den beskriver ett tillvägagångssätt för hur produkten skapas, 

från grund till färdig produkt. Företaget har en butik som säljer rockabillyartiklar i 40-50 

stil och har även eget märke. De vill ha en ny jeansmodell som kompletterar deras 

jeansutbud.  

 

Rapporten talar om hur 40-tals silhuetten utformas och hur bästa möjliga passform 

uppnås via avprovningar och mönsterändringar. Modellens design bestäms i dialog med 

företaget. Kravspecifikation sammanställs och används som konstruktionsunderlag för att 

uppnå designen. Konstruktionen av jeansen visas och hur jeansmodellens detaljer 

utarbetas. Skillnadsmåttlista för tumstorlekar skapas i storleksspannet W24-W34 genom 

att studera internet och undervisningsmaterial från designteknikerutbildningen. 

Tillvägagångssätt för proportionsmässig gradering av jeansmodell beskrivs. 

Kravspecifikation för graderingens kriterier sammanställs utifrån undervisningsmaterial 

och används som underlag vid gradering av modell.  

 

Arbetet resulterar i två stycken jeansgrunder med mönster, en jeansmodell i uppsytt 

sömnadsprov med tillhörande mönster och produktspecifikationer. Resultatet illustreras 

med hjälp av figurer och tabeller för att understryka tillvägagångssätt och lösningsförsök. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att denna rapport avhandlar produktutvecklingen av 

jeansmodell och gradering i tumstorlekar. 

 

Nyckelord: 

Jeans, Produktutveckling, Mönsterkonstruktion, Måttlista, Passform, Toile, Avprovning, 

Gradering, Tumstorlekar, Produktspecifikation. 

 

Ubildning: Designteknikerutbildning inom konfektion med inriktning mot internationell 

tillverkning 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning  
 

Jeans är en beteckning för ett par byxor, uppsydda i det robusta tyget 

denim; en bomullsväv i oliksidig kypertbindning med blå, oftast 

indigofärgad varp och vit, ofärgat inslag. (Nationalencyklopedin, 1990). 

Denim som är ett tåligt och slitstarkt material användes ursprungligen i 

Nordamerika till arbetskläder från mitten av 1800-talet och framåt. 

Materialet har efter andra världskriget börjat användas i vardags- och 

fritidsplagg. Idag bärs jeans av alla sociala grupper i samhället 

(Nationalencyklopedin, 1993). 

 

God passform är många gånger en väsentlig del när vi provar ett par jeans 

i butik. Jeans använd många gånger som funktionsplagg och det ställs krav 

på att plagget ska vara välsittande mot kroppen. Människokroppar finns i 

alla olika former. Innan industrialismens framtåg i västvärlden tillverkades 

kläder utav skräddare som anpassade plaggen individuellt utefter kundens 

kroppsmått. Det fanns inga ”storlekar”. Konfektionsindustrin blommade 

upp på 1800-talet och massproducerade kläder tillverkades främst till 

underklassen som inte hade råd att gå till skräddaren. (Lee, Jaeil & Steen, 

Camille. 2010). 

 

Militären skapade trenden för standardiserade storlekar i början på 1900-

talet (Lee, Jaeil & Steen, Camille, 2010). Den militära uniformen 

tillägnade mindre uppmärksamhet åt individanpassade kläder och vände 

sig till en stor skara människor. Studier inom konfektion och produktion 

på Textilhögskolan i Borås har visat att kläder skapas under liknande 

förutsättningar idag (Konfektionsteknik 7,5 hp, 2010).  

 

Storleksserier förekommer i olika variabler med olika skillnadsintervall, 

utefter olika måttlistor. Förutsättningarna för att kunna skapa olika 

storlekar utav ett plagg sker via gradering utav plaggets mönster. 

Vanligtvis graderas jeans utefter det amerikanska måttet tum. Det sägs att 

den blåa jeansbyxan ursprungligen kommer från Nordamerika, 

(Nationalencyklopedin 1993). Därmed verkar det amerikanska 

måttsystemet följt med vidare för att definiera jeansstorlekar i Europa och 

världen över.  
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Denim är en produktgrupp som många konfektionsföretag inriktar sig på. 

Sedan 1990-talet har allt fler jeansmärken etablerat sig (Marsh, Graham & 

Trynka, Paul. 2002). I Sverige grundades ett företag år 2005, som har ett 

stort intresse för denim. De säljer, bland annat, jeansprodukter i 40-50 tals 

stil från olika märken. Sedan start har de haft problem med reklamationer 

och de har en del synpunkter på den design och passform som deras 

leverantörer skapar. Nu vill de själva påverka kvaliteten och materialet i de 

jeans som säljs i butiken. Första steget blir att skapa en egen modell till sitt 

märke. Jeansen ska värna om design, passform och kvalitet. 

 

Tidigare har företaget producerat en Jensmodell för dam i två olika färger, 

300 exemplar i varje. Denna modell utvecklades tillsammans med ett 

klädmärke. Då samarbetet inte gav en önskad produkt vill de göra om 

processen. Denna gång vill företaget anlita en konsult och vara mer 

delaktiga i varans utseende. Inför kommande jeansprojekt önskar företaget 

att producera ca 500st par damjeans. Kontakt med fabrik kommer ske via 

affärskontakter som har produktion i olika fabriker. Val av 

produktionsland blir troligen Turkiet, Grekland eller Portugal.  

 

Utifrån företags vilja att skapa ett eget kvalitativt jeansmärke har de gett 

mig i uppdrag, via mitt examensarbete, att skapa en jeansmodell för dam.  

Modellen ska vara i linje med deras koncept, som i sin tur ska tilltala deras 

kunder. Som ett led i processen hjälper jag företaget att ta fram mönster, 

en lämplig passform, material, sömnadsprov och produktionsunderlag för 

kommande produktion.  
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1.2 Presentation av företaget  

 

Företaget utgörs av en butik samt internetshop och grundades år 2005. 

Butiken är ett forum för rockabillyentusiaster, där kan man köpa kläder, 

skivor, tidningar, inredning och hårvårdsprodukter i 40-50 talsstil. Man 

kan även ta en fika, spela flipperspel i lokalen eller klippa sig i enlighet 

med stilen hos deras frisörsalong. Affärsidé grundas på att butiken ska 

erbjuda en livsstil i 40-50 talsanda och förmedla en familjär atmosfär.  

 

Företaget expanderar och omfattar även en internetbutik som har många 

besökare från både Sverige och andra länder. De är distributörer av ca 100 

olika märken som kommer från Sverige och andra länder som Danmark, 

Tyskland, Frankrike, England, USA, Japan och Australien. Deras 

inköpspolicy grundas på två olika principer; plaggen ska vara välgjorda 

och ha god kvalité för att kunna följa med i kundens garderob i många år.  

 

I samma kvarter, äger de en genuin jeansbutik. Utbudet i denna butik går i 

en mer specifik inriktning. Där säljs herrkläder av noga utvalda märken 

från hela världen och denimprodukter som uppmärksammar specifika 

sömnadsdetaljer. Kläderna förmedlar passion för jeans och dess historia. 

Stilen är tidlös men inspireras av den jeanskultur som fanns mellan 1850-

1950-talet.  

 

Förutom att sälja jeans i butiken, har de en liten sömnadsateljé. Där finns 

det möjlighet för kunden att lämna in sina jeans för lagning. De som är 

ansvariga för butiken har där en småskalig tillverkning av väskor, Iphone-

fodral samt en jeansmodell för herr av eget märke. De har kapacitet att sy 

upp ett par jeans om dagen.  

 

Företaget har tiotalet anställda och personalstyrkan utgörs av en VD, vice 

VD, butikschef, butikssäljare. Dessa roller är inköpsansvariga för utbud av 

varor i butiken. Företaget har även en caféansvarig samt en reparatör, som 

sköter underhåll och tillbyggen av lokalerna. Webbshoppen utgör en stor 

del av företaget och underhålls av två stycken medarbetare. 

Webbshopsansvariga får även hantera kundorder, skivinköp samt 

marknadsföring.  
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1.3 Syfte  

Syftet med rapporten är att visa en metod för hur ett par jeans kan 

utvecklas från idé till färdig produkt.  

  

1.4 Forskningsfrågor 
 

 Hur tolkar man idéer och tar fram en lämplig produkt till ett 

företag, utan plaggskiss eller vidare tekniska instruktioner.  

 Hur skapas god passform för det specifika plagget 

 Hur konstrueras denna jeansmodell i 40-talsstil utifrån plaggskiss. 

 Hur kan en skillnadsmåttlista se ut för tumstorlekar och hur 

graderas en jeansmodell?  

 

1.5 Avgränsningar  
 

Denna rapport är en del utav ett examensarbete som ska spegla studentens 

inhämtade kunskaper genom designteknikerutbildningen och inrikta sig 

mot ett självständigt arbete gentemot ett företag. Tillvägagångssätt 

behandlas, hur man omvandlar företagets idéer kring produkten till en 

konkret vara. Rapporten inriktar sig mot personer som har kunskaper inom 

mönsterkonstruktion. 

 

Passform och jeansgrunder ska passa STU:s 
1
 måttlista (Bilaga 1). 

Grundstorlek konstrueras i storlek W28, motsvarande storlek 38C, enligt 

STUs måttlista. Jeansgrunden ska graderas enligt storleksserie W24-W34 i 

vidd, men längdgraderas inte. Innerbenslängden ska vara L36 konstant. 

Slutligt sömnadsprov sys upp i storlek W28 med alla tillbehör. 

 

Produktspecifikationer ska dokumenteras och innehålla plaggskiss, 

plaggmåttlista, material och tillbehörsspec, sömadsanvisningar, 

mellanläggsspecifikation och skötselrådsanvisning. Påhittade namn för 

varans komponenter kan förekomma, då företaget inte har infomation om 

vilket material som ska användas i produktion. Resultatbeskrivning för 

utformning av produktspecifikationer behandlas inte, men dokumenten  

visas som bilagor i slutet av rapporten (Bilaga 2- 16).  

                                                 
1
 STU, Styrelse för Teknisk Utveckling inom olika mått- och storlekssystem. 

2
 Intern handledare verksam på Högskolan. 

3
 Extern handledare verksam på företaget. 
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2 Metod 
I denna rapport används främst experimentella forskningsmetoder. Den 

empiriska delen använder sig utav beprövad kunskap och tidigare studier utav 

produktgrupp byxa under designteknikerutbildningen. Teoretiska 

utgångspunkter grundas på historisk fakta om jeans, dess funktion och 

uppbyggnad. Detta för att kunna identifiera en lämplig jeansmodell. Både 

intern2 och extern3 handledare fungerar som bollplank under projektet och 

påverkar de beslut som tas under resultatdelen i rapporten. 

 

2.1 Framtagning av grund och passform 

 
Kurslitteratur, material och föreläsningar från designteknikerutbildningen 

används som stöd. Underlag till jeansgrunder hämtas från 

mönsterkonstruktionsböcker. Avprovning- och passformsrelaterad 

litteratur används för att kunna uppnå och garantera en god passform för 

jeansgrunderna. Programmet Modaris som levereras av Lectra Systemes 

används som verktyg för att skapa mönster. I rapporten tillämpas 

skärmdumpar från programmet för att presentera resultatet. Toiler sys upp 

utav grundmönster och provas av manuellt. Foton tas vid avprovning och 

dessa visas i rapporten för att lättare kunna redogöra resultatets olika 

delmoment. 

 

Konstruktion av kläder skapas utefter kroppens proportioner och 

förutsättningar och ett resultat kan uppnås via experiment såsom 

avprovningar och mönsterändringar. Dessa presenteras i denna rapport för att 

kunna beskriva hur god passform uppnås för denna specifika modell. Behov 

av mönsterändringar vid varje avprovning baseras på hur toilerna sitter på 

provmodellerna. När passformsproblem uppstår under avprovningarna 

studeras passformslitteratur, studieunderlag från 

designteknikerutbildningen och intern handledare Elsa Lindahl
4
 rådfrågas. 

 

Avprovningar genomförs med hjälp av en passformsmodell. Denna studie 

använder sig av flera passformsmodeller och vid varje avprovning kan det 

hända att plagget sitter olika på deltagande modeller. För att kunna urskilja 

vilka mönsterändringar som ska genomföras efter varje avprovning 

används en avprovningsmall som verktyg för att kunna sovra viktiga 

mönsterändingar. 

 

Två olika grunder konstrueras; en rak och en kurvig. Dessa två utformas 

utifrån STUs måttlista (Bilaga 1). Detta för att ge företaget valmöjlighet 

hur deras jeans ska sitta.  

                                                 
2
 Intern handledare verksam på Högskolan. 

3
 Extern handledare verksam på företaget. 

4
 Sömnadstekniker vid Textilhögskolan i Borås 
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2.2 Jeansmodell – konstruktion, sömnad och material 

 

Designen ska inspireras av modeller från 1940-talet och informationen 

som inhämtas sammanställs till en så kallad kravspesifikation samt 

plaggskiss och detaljskisser. Plaggskisser används för förklara 

jeansmodells design och konstruktion. Plaggskisser och detaljskisser ritas 

upp i olika vektorbaserade program som Corel designer 12 och Kaledo 

Style (Lectra Systemes). Skisserna uppdateras varefter modellen utvecklas. 

I rapporten visas bilder ritade i dessa program för att presentera resultatet. 

Inspiration till jeansens design hämtas från historia böcker, kunskap hos 

företaget samt jeansmodeller från företagets butik. Jeansmaterialet ska 

vara i en lämplig tjocklek och tillbehör ska anpassas efter tygets kvalité. 

Materialet anskaffas på skolan och från tillbehörsleverantörer.  

 

2.3 Skillnadsmåttlista för tumstorlekar och gradering 

 

Information om skillnadsmåttlistor för tumstorlekar återfinns inte i den 

kurslitteratur som ingår i designteknikerutbildningen. För att få fram 

underlag till graderingen studeras amerikansk litteratur och internet. För att 

ta reda på storleksintervallerna kan se ut, används en skillnadsmåttlista för 

Europeiska damstorlekar som utgångspunkt. Måttlistan kommer från 

designteknikerutbildningen och är framtagen av Christina Svensson
5
. 

Skillnadsmåtten kontrolleras via metoden avprovning av minsta och 

största storlek och korrigeras efter behov. Kravspecifikation sammanställs 

inför gradering av jeansmodell. Informationen hämtas från 

undervisningsmaterial från designteknikerutbildningen (Svensson, 

Christina. 2011).   

 

2.4 Produktspecifikationer 

 

Produktionsrelaterade dokument sammanställs med utgångspunkt från 

jeansens konstruktion, sömnadsätt och komposition. Detta för att kunna 

kvalitetssäkra produkten i produktion. Verktyg som används för att skapa 

dokumenten är Excel samt Corel designer 12 och Kaledo Style (Lectra 

Systemes). Tillvägagångssätt för framtagning av produktspecifikationer 

kommer inte beskrivas i rapportens resultatdel, utan visas som bilagor i 

slutet av rapporten (Bilagor 2-16).  

                                                 
5
 Universitetsadjunkt på Textilhögskolan i Borås 
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3 Resultatbeskrivning  
 

Produktutvecklingen bakom de jeans som ska skapas delas in i flertalet 

moment. Först berättar företaget om önskad stil, modellens siluett, 

passform, vilken design och vilka komponenter som de vill ha med i 

plagget. Plaggskiss skapas parallellt för att samla tankar om slutproduktens 

resultat. Kravspecifikationer utformas för att samla all viktig information 

om modellen på ett ställe. Sedan identifieras passform och siluett genom 

att ta fram två jeansgrunder, en rak och en kurvig. Grunderna skapas 

utifrån en grundkonstruktion. Via avprovningar och mönsterändringar tar 

grunden form. Utifrån jeansgrunden konstrueras jeansmodellen. 

Sömnadstekniska lösningar och detaljernas proportion tas fram och 

justeras för att uppnå önskat utseende. Materialet väljs ut, denimtyget och 

tillbehören ska samspela för att främja modellens utseende. 

Jeansmodellens storleksserie skapas genom att ta fram en 

skillnadsmåttlista för tumstorlekar. Skillnadsmåttlistans värden 

kontrolleras och korrigeras för att uppnå bra passform för alla storlekar. 

Kravspecifikation för jeansmodellens gradering framställs. Jeansgrunden 

och modellen graderas. Slutligt resultat blir ett par retrojeans i 40-tals stil i 

tumstorlekarna W24-W34.   

 

3.1 Framtagning av grund och passform  

 

Utgångspunkt för jeansgrund och kravspecifikation 

The very close fitting trouser/jeans block används som underlag till de 

grunder som ska utformas (Aldrich, Winifred. 2008). Konstruktionen 

beskrivs som en mycket tight jeansgrund som bör kombineras med ett 

jeansmaterial i stretch. Men när uppsydd toile av konstruktionen provas av 

på en modell i storlek 38C motsvarar inte beskrivningen resultatet. 

Konstruktionen är inte tight utan relativt ledig. Detta passar dock mycket 

bra som utgångspunkt för de grunder som tänkt utformas.  
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3.1.1 Kravspecifikation för grund 

 

Vid framtagning av jeansgrunder ska olika faktorer tas med i beräkningen. 

Plaggskissen ska granskas, passformen uppskattas till den specifika 

jeansmodell som ska skapas till företaget. Grunderna ska slutligen ha en 

markerad midja och byxbenen ska vara raka från stusspartiet. 

Kravspecifikation för grunden utformas utifrån grundkonstruktionen 

förutsättningar. Grundkonstruktionen mäts av och grundens rörelsevidd 

definieras i jämförelse med hur STUs kroppsmått ser ut (Tabell 1). Första 

steget tas genom att uppskatta hur grundkonstruktionen The very close 

fitting trouser/jeans block (Aldrich, Winifred. 2008) (Figur 1) ska ändras 

för att efterlikna den passform som eftersträvas  

 

 Midjan ska vara sänkt 1-2 cm från ursprungliga midjan och en 4 cm bred 

linning ska därefter sättas på.  

 Benvidderna utifrån grundkonstruktion ska behållas. 

 Benen ska förlängas, innerbenslängden ska vara 91,4 cm (36 tum) enligt 

företagets önskan.  

 Framstycket ska vara mindre än bakstycket eftersom sidsömmarna ska sys 

ihop med fällsöm som ska riktas mot bakstycket. Fällsömmen förskjuter 

konstruktionens sömlinje 1 cm. Denna grund har ett framstycke som är 2 

cm mindre än bakstycket på vardera sidor. 

 

 
Figur 1 översikt av grundkonstruktionens mönsterdelar The very close fitting 

trouser/jeans block.  

 
Tabell 1 översikt av grundkonstruktionens mönster och rörelsevidd. 

Grundkonstruktionens mått och rörelsevidd  

 
Grundkonstruktionens STUs  Rörelsevidd i 

Mått mått, cm kroppsmått, cm mönster, cm 

Midjevidd 78,1 71 7,1 

Stussvidd 98,5 96 2,5 

Lårvidd 62,4 56,9 5,5 

Knävidd 46 38 8 

Fotvidd 38 26 12 

Innerbenslängd 83,4 78 
 Midja-skrev-midja 59 71 
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Avprovningsteknik 

   Grundstorlek konstrueras i storlek W28 och motsvarar en storlek 38C 

enligt STUs måttlista (Tabell 1), (Bilaga 1). Vid varje avprovning används 

5 provmodeller, alla säger sig vara i storlek 38C. Provmodellerna som 

används i studien varierar i kroppsmått och i figur. Två utav modellerna 

har en rak figur och tre är kurviga. Skillnaderna i mått är följande:  

 

 Midjevidd: 69 – 73 cm  

 Stussvidd: 97 – 101,5 cm 

 Lårvidd: 54 – 59 cm  

 Midja-skrev-midja: 71 – 75 cm.  

 

 
Tabell 2 Kroppsmått för en storlek 38C, enligt STUs måttlista (Bilaga 1). 

 
STUs kroppsmått storlek 38C  

Mått Kroppsmått, cm 

Midjevidd 71 

Stussvidd 96 

Lårvidd 56,9 

Innerbenslängd 78 

Midja-skrev-midja 71 
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Avprovning grundkonstruktion 

Uppsydd toile av grundkonstruktionen The very close fitting trouser/jeans 

block (Aldrich, Winifred. 2008) provas av och granskas på en 

passformsmodell (Figur 2). Provmodellens mått måste tas med i 

beräkningen när plagget granskas på kroppen (Tabell 3). Ett plagg sitter 

olika på alla människokroppar och detta tas med i beräkningen då 

passformen granskas och beslut om mönsterändringar tas.  

 

   
Figur 2 Uppsydd toile av grundkonstruktion The very close fitting trouser/jeans block.  

 

Tabell 3 Kroppsmått av provmodell (Figur 2). 

Provmodell, W28 

Figurbeskrivning: rak 

Mått Kroppsmått, cm 

Midjevidd 70 

Stussvidd 97 

Lårvidd 56,5 

Midja-skrev-midja 71 
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3.1.2 Framtagning av jeansgrund utifrån grundkonstruktion 

 

Grunkonstruktionen provas av och korrigeras i flertalet omgångar och 

tillvägagångssättet från grunkonstruktionen till egen utformad jeansgrund 

redogörs. Totalt sett sys fyra stycken toiler upp. De passformsändringar 

som genomförts för att få till den rätta jeansgrunden för uppdraget 

förklaras. Ett problem löses i taget för att steg för steg komma till målet. 

En mönsterändring kan lösa flera än ett passformsproblem (Armstrong, 

Helen Joseph 2010). De problemområden som reds ut är följande: 

 

1. Byxorna står ut mitt bak från midjan. 

2. Midjelinjen dippar ner mitt bak..   

3. Byxorna skär in i rumpan och spänner mitt bak i stusshöjd.  

4. Byxan spänner mot låret. 

5. Diagonala dragningar uppstår från midjans sidsömmar mot 

stusspunkt mitt bak.  

6. Midjan är för låg och måste höjas för att motsvara 40-talets högt 

skurna byxor. 

7. Oönskad vidd på bakstycket i lårhöjd, byxan får ”säckigt” intryck 

under rumpan.  

8. Knäviddslinjen sitter för högt upp på benet 

9. Benlängden för önskad modell är för kort och förlängas därför 
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Korrigering av grundkonstruktion 

Flertalet toiler sys upp, provas av och korrigeras. Följande mönsterändringar som 

förklaras grundas på de passformsproblem och de mönsterändringar som behövs 

korrigeras för att uppnå den jeansgrund som önskas. Den slutliga jeansgrunden ska 

efterlikna 40-talets siluett på byxor. De lila linjer som visas i följande bilder står för den 

ursprungliga mönsterdelen och de vita linjerna identifierar mönstret efter ändring. 

 

1. Byxorna står ut mitt bak från midjan (Figur 3). Vidd som sticker ut mitt bak i 

midjan ska tas bort, men midjans mått ska hålla samma mått. Den vidd som tas 

bort mitt bak adderas i sidsöm. Måttförändring: –10 mm mitt bak och +10 mm på 

sidsöm (Figur 4). 

 
Figur 3 Byxorna står ut mitt bak från midjan. 
 

 
Figur 4 Mönsterändring för byxorna står ut mitt bak 

från midjan. 
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2. Midjelinjen dippar ner mitt bak (Figur 5). Midjelinjen höjs för att motverka den 

sluttande V-formen mitt bak. Måttförändring: +15mm (Figur 6). 

 

 

3. Byxorna skär in i rumpan och spänner mitt bak i stusshöjd (Figur 7). Vidd måste 

adderas vid grenens sväng mitt bak. Måttförändring: +16mm vid grenens djupaste 

sväng, +12 mm i stussvidd (Figur 8). 

 

 
Figur 7 Byxorna skär in i rumpan 

 
Figur 8 Mönsterändring för byxorna skär in i 

rumpan. 

 

 
Figur 5  Midjelinjen dippar ner mitt bak. 

 
Figur 6  Mönsterändringa för midjelinjen dippar 

ner mitt bak. 
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Justering 
Grensöm bak har ändrats efter behov och har planats ut. Detta gör att grensömmens 

sträcka blir kortare och mindre ”rumpa” får plats i plagget trots att vidd har adderas. För 

att återfå grenlängdens mått flyttas grenspetsen. Grenspetsen sänks 7 mm och ställs ut 6 

mm (Figur 9). Denna ändring ger inte bara en längre grensöm. Innerbenssömmen bak 

kortas med 7 mm. Kortare innerbensträcka på bakstycket, gentemot framstycket gynnar 

byxans passform då tygansamlig minskar under rumpan. Att ställa ut grenspetsen tar även 

bort eventuella dragningar från rumpan mot grenspets (Anttila, Raija & Jokinen, Raili. 

2005). 

 

 
Figur 9 Mönsterkorrigering för att behålla samma grenlängd. 
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4. Byxan spänner mot låret (Figur 10). Byxan spänner mot framsida lår och vidd 

måste adderas (Bilaga 18). Måttförändring bestäms till +14 mm spräckning mitt 

på låret (Figur11, 12). Då mönsterändring utförts korrigeras bakstyckets 

innerbenslängd och ytterbenslängd mot framstycket så sömmarnas längd är lika. 

 

 
Figur 10 Byxan spanner mot låret och mot stussen 

mitt bak.  
Figur 11 Mönsterändring för byxan spänner mot 

låret. 

 

 
Figur 12 Resultat av mönsterändring för byxan spänner mot låret (figur 11). 
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5. Diagonala dragningar uppstår från midjans sidsömmar mot stusspunkt mitt bak. 

Sidsömmens midjeparti behöver mer vidd (Figur 13). Men midjans vidd ska inte 

ökas. Måttförändring: + 5 mm i midjans sidsöm på bakstycket (Figur 14). Den 

vidd som adderas i sidan tas in i insnittet bak. 

 

 
Figur 13 Diagonala dragningar uppstår från 

stusspunkt mitt bak i stusshöjd till midjans 

sidsömmar. 
 

 
Figur 14 Mönsterändring för diagonala dragningar från 

stuss till midjans sidsömmar. 

 

6. Midjan är för låg och måste höjas för att motsvara 40-talets högt skurna midjor. 

Midjans position höjs 4 cm (Figur 15). En högre midja resulterar i minskad 

midjevidd från 78 cm till 72,6 cm.  

 

   
Figur 15 Mönsterändring för att höja midjans position. Framstycke och bakstycke. 
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7. Oönskad vidd på bakstycket i lårhöjd, byxan får ”säckigt” intryck under rumpan. 

Bakstyckets sidsöm är för kurvid mellan stuss- och lårparti och måste därför slätas 

ut. Vidd skalas av -7 mm på batstyckets lårvidd och -3 mm på stussen (Figur 16). 

 

 
Figur 16 Mönsterändring för att ta bort vidd på bakstycket i lårhöjd. 

 

8. Knäviddslinjen sitter för högt upp på benet och knänas position sänks med 10 mm 

(Figur 17). 

9. Benlängden är för kort och måste längas +76 mm (Figur 17). Innerbenslängden 

ska vara 36 tum (91,4 cm). Måttet räknas från framstyckets innerben eftersom 

samma sträcka på bakstycket är kortare, i detta fall –12 mm. 

 

 

 
Figur 17 Mönsterändring för förlängd innerbenssöm (Pil 1) och sänkt knävidd (Pil 2). Framstycke och 

bakstycke. 
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Resulat av mönsterändringar 

De presenterade mönsterändringar som utförts utifrån grundkonstruktionen The very 

close fitting trouser/jeans block (Aldrich, Winifred 2008) ger önskvärd jeansgrund att 

arbeta vidare med. Denna grund utgår från ett kurvigare ideal. Den är rymlig över stuss 

och lår och smiter åt något i midjan (Figur 19). Grundens mått har ändrats utifrån 

grundkonstruktionens vartefter mönsterändringar utförts och så även dess rörelsevidd 

(Tabell 4). Provmodellens mått måste tas med i beräkningen när plagget granskas på 

kroppen (Tabell 5).  
 

     
Figur 18 Resultat av kurvig grund i uppsydd toile.  

 

Tabell 4 Översikt av grundkonstruktionens mönster och rörelsevidd. 

Den kurviga jeansgrundens mått och rörelsevidd  

 
Mått för kurvig  STUs  Rörelsevidd i 

Mått Jeansgrund, cm kroppsmått, cm mönster, cm 

Midjevidd 72,6 71 1,6 

Stussvidd 102 96 6 

Lårvidd 63,6 56,9 6,7 

Knävidd 46 38 8 

Fotvidd 38 26 12 

Innerbenslängd 91,4 78 
 Midja-skrev-midja 68 71 
  

Tabell 5 Kroppsmått av provmodell (Figur 19). 

    
 

 

 

 

 

 

 

Provmodell, W28 

Figurbeskrivning: kurvig 

Mått Kroppsmått, cm 

Midjevidd 72 

Stussvidd 98 

Lårvidd 57 

Midja-skrev-midja 71 
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Utforma rak grund 
En rakare grund ska även tas fram utifrån den kurviga grunden. Grunden ska skilja sig i 

vidd kring stuss- och lårparti gentemot den kurviga grunden. I detta fall tas beslut om att 

minska stussvidden -2 cm. Detta innebär att -5 mm skalas bort från sidsömmarna vid 

stussviddslinjen på framstycke och bakstycke (Figur 19). Den raka grunden är till synes 

lik den kurviga grunden men tillåter mindre kurviga former och har inte lika mycket vidd 

i stuss och lårparti (Tabell 6). Den raka grunden ger ett modernare intryck.  

 

 

 
Figur 19 Mönsterändring från kurvig grund till rak grund. Vidd skalas bort från stuss- och lårparti. 

Framstycke och bakstycke. 

 
Tabell 6 Måttangivelse för rak grund och dess rörelsevidd. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Den raka grundens mått och rörelsevidd  

 
Mått för rak  STUs  Rörelsevidd i 

Mått Jeansgrund, cm kroppsmått, cm mönster, cm 

Midjevidd 72,6 71 1,6 

Stussvidd 100 96 4 

Lårvidd 62,7 56,9 5,8 

Knävidd 46 38 8 

Fotvidd 38 26 12 

Innerbenslängd 91,4 78 
 Midja-skrev-midja 68 71 
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3.2 Jeansmodell – konstruktion, sömnad och material 

 

Efter att en kurvig och en rak grund tagits fram är det dags för företaget att bestämma sig 

vilken grund de vill arbeta vidare med. Därefter sammanställs en kravspecifikation 

tillsammans med företaget hur de kommande jeansen ska se ut. Det beslutas att företaget 

vill arbeta vidare med den kurviga grunden. Detta med motivationen att den raka 

grundens siluett inte är lika stilenlig med 40-talets siluett. Den raka grunden avhandlas 

inte mer i denna rapport då den inte har en inverkan på det slutiga resultatet.   

 

Jeansens detaljer fastställs via diskussion med företaget. Ett första utkast ritas direkt på 

jeansgrunden för att få en tydlig uppfattning om jeansdetaljernas storlek och proportioner 

(Figur 20). Detaljerna inspireras av en redan befintlig jeansmodell som företaget säljer i 

sin butik (s. 26) (PACE 2012). 

 

  
Figur 20 Uppsydd toile av kurvig jeansgrund med detaljer utritade på plagget, framsida och baksida. 
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3.2.1  Kravspecifikation för jeansmodell 

 

Inför konstruktion av jeansmodell sammanställs kravspecifikation för att tydligöra hur 

jeansmodellen ska se ut. Detaljerad information om detaljernas mått och material, se 

produktspecifikationer Bill of material (Bilaga 3, 4) och Measurement Chart - style spec. 

measurement (Bilaga 7-10) 

 

 Fem-ficks modell  

 2 fickor bak, 14,5 x 15 cm. Måtten är hämtade från en jeansmodell som företaget 

säljer i sin butik (s. 26) (PACE 2012). Formen inspireras av en fickmodell från 

märket Lee (Figur 21). 

 2 fickor fram, ficköppningen ska en ha en mjuk, sluttande kurva. Fickpåsar ska gå 

fram till grensömmen för att ge stöd för magen. Fickpåsarna ska inte vara för 

djupa, ca 22,5 cm. 

 Myntficka ska vara 7 cm bred och sitta i mitten av den högra framfickan. 

 Oket bak ska vara smalt och ha insnitt. Okets djup ska vara 3,5 cm i sidan och 

max 5,5 cm mitt bak. 

 Hällornas längd ska vara 6 cm och dess bredd 1 cm. 

 Dragkedja på vänster sida, dragkedjan ska gå till stussen och vara synlig. 

Utseende: koppar. 

 2 st tryckknappar i linningen, 15 mm. Utseende: koppar 

 Nitar 9 mm. Utseende: koppar 

 Fällsöm på innerbensöm och ytterbenssöm 

 

 
Figur 21 Inspiration till bakfickor (Gilles, Lhote & Audigier, Christian. 1992).  

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AAudigier%2C+Christian.&qt=hot_author
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3.2.2 Konstruktion av Jensmodell 

 

Konstruktion av vald jeansmodell går i linje med plaggskissen (Figur 22). Resultat för 

jeansmodellens mönsterdelar visas som produktspecifikation Pattern pieces (Bilaga 5,6). 

 

 

       
Figur 22 Sömnadsteknisk plaggskiss av jeansmodell. 
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Konstruktion av framstycke 

Framstycket konstrueras enligt modellens kravspecifikation (s.21). Fickor fram bör vara 

så stora att händerna får plats. Ficköppningen behöver ställas ut +1 cm i sidan för att ge 

vidd och motverka dragnigar (Bilaga 19). Fickpåsarnas nedre kurva formas mjukt. Linjen 

ska inte vara för skarp, då den blir  svår att klippa ut och sy ihop. Myntfickan följer 

trådrakens riktning (Figur 23).  

 
Figur 23 Tillvägagångssätt vid konstruktion av framstycke. De svarta konstruktionslinjerna visar 

byxbenets kontur. Gröna linjer visar fickornas detaljer. 
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Konstruktion av bakstycke 

Bakstycket konstrueras enligt modellens kravspecifikation (s. 21). Ok konstrueras först 

och formas om. Insnitten bak tas bort och flyttas till sidan. Insnittets ben på oket behålls 

som detalj men flyttas 1 cm mot sidsöm. Insnitten ska ligga mot mitten av backfickorna. 

Bakfickan formas (Figur 25). Bakfickornas placering markeras på byxbenens mönsterdel. 

Borrhål placeras 5 mm innanför bakfickans mönsterdel. Dragkedjans placeras ut 20 cm 

ner från midjan i linje med stussviddslinjen. Skylt för dragkedjan konstrueras 3 cm 

längre.  

 
Figur 24 Tillvägagångssätt vid konstruktion av bakstycke. De svarta konstruktionslinjerna visar byxbenets 

kontur. Gröna linjer visar bakfickan, blåa linjer visar mellanlägg, röda linjer visar hur insnittet tas bort.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25 Tillvägagångssätt vid konstruktion av 

bakficka. 
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Konstruktion av dragkedja 

Dragkedjan konstrueras enligt modellens kravspecifikation (s.21). Dragkedjan placeras 

på vänstra bakstycket i sidsöm. Dragkedjan ska vara 1 cm bred och –1 cm gröps ut på 

vänstra bakstycket i sidsöm för att ge plats åt dragkedjan (Figur 26). Mellanlägg för 

dragkedjan  adderas för att ge stöd till dragkedjans lösning (Figur 27). I den svängda 

sidsömmen ligger tyget på skrå och det är lätt att dragkedjan töjer ut tyget och ger ett 

ojämt intryck (Figur 28). Produktespecifikation Interlining förklarar mer ingående hur 

mellanlägget ska placeras (Bilaga 15).  
 

 Figur 26 Konstruktion av dragkedja, 

vänster fram- och bakstycke. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 27 Mellanlägg till 

dragkedjan på vänster 

bakstycke (grön 

mönsterdel). 

 

 

 

 

 

 
Figur 28 Provsömnad av dragkedja. Utan mellanlägg 

resulterar i ojämn söm vid dragkedjans  avslut. 

 



- 26 - 

 

3.2.3 Sömnad av jeansmodell 

 

Tillvägagångssättet för sömnad av jeansmodellen inspireras av en befintlig jeansmodell 

som företaget säljer i sin butik (PACE 2012). Plagget används endast som stöd för 

sömnadsprocessen men sömnaden kommer inte vara identisk med modellen (Figur 29). 

Produktspecifikation Sewing instructions förklarar ingående om jeansens sömnadssätt 

och utförande (Bilaga 11-14).  
 

 

   
Figur 29 PACE jeansmodell P-025, http://pacejeans.com/webshop (2012).  

 

 

http://pacejeans.com/webshop
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Sömnad med fällsöm 

Fällsöm används oftast vid sömnad av jeans. En fällsömsmaskin är utrustad med en 

vikare som lägger sömmen i rätt position innan den sickas fast med hjälp av maskinen. 

Mataren ”sväljer” mycket tyg medan jeansen delar sys ihop. Det är därför viktigt att inte 

placera klumpiga sömmar eller detaljer i anslutning till eller alltför nära de sömmar som 

ska sys ihop med fällsömsmaskinen. Det svårt att få tjocka partier att löpa igenom 

mataren.  

 

Denna jeansmodell ska ha fällsöm i grensöm, innerbenssöm, sidsöm och vid 

okavskärningen. Man bör känna till att fällsömmen förskjuter sömlinjen 1 cm eftersom 

sömmen går omlott i vikaren. I detta fall riktas sömmarna mot bakstycket och sömmarna 

förskjuts 1 cm mot bak. Detta resulterar även till att ficköppningen fram upplevs som 1 

cm bredare när fällsömmen förskjuts bak. Sömlinjen förskjuts och bildar även ett större 

gap mellan sömlinje och myntficka. Närmast möjliga placering av detalj bredvid sömlinje 

är beräknat till 1 cm utifrån konstruktionens mönster, eller 3,5 cm från skärlinje. Via 

experiment kan detta påstående konstateras (Figur 30,31).  

 

 
Figur 30 Placering av myntficka i konstruktion, 

1 cm från sömlinje. 
 

 
Figur 31 Placering av myntficka på färdigt 

plagg, 2 cm från sömlinje. 
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3.2.4 Material 

 

Det jeansmaterial som används till jeansmodellen ska gå i linje med den 

40-tals stil som företaget önskar. Tillbehör sponsras av leverantörer i 

Boråsområdet. Dragkedjan kommer från företaget YKK
6
 och knappar från 

Rydholm & Haak,
7
samt Butonia AB

8
 i Borås. Resterande tillbehör hämtas 

från textilhögskolan. Produktspecifikation Bill of material talar om allt 

material som ska ingå i produkten (Bilaga 3, 4). Tillbehör för slutlig 

sömnadsprototyp är i rätta storlekar men förekommer i annan färgställning 

eller material än vad som anges i produktspecifikationerna. Detta eftersom 

sponsrat material till byxan inte finns i de kvalitéer som önskats.  

 

Jeansbyxan ska sys upp i indigoblå denim och tjocklek på materialet är 

12oz
9
, Denimtyget anskaffas på skolan. Materialet köps som råväv och 

måste behandlas innan det sys upp till en byxa. Tyget skickas till 

Rydboholms textil
10

, där sanforiseras
11

 tyget. Beredningen hindrar tyget 

från att krympa mer än 1 % efter behandling. Jeans i råväv, som inte är 

förbehandlat eller sanforiserat krymper 7-10% efter sin första tvätt och 

fortsätter att krympa en aning upp till den tredje tvätten (Oki-ni menswear 

2012).  

   

                                                 
6
 YKK, leverantör för fästanordningar.  

 
7
 Rydholm & Haak, tillbehörsleverantör för konfektionsindustrin. 

 
8
 Butonia AB, tillbehörsleverantör för konfektionindustrin. 

 
9
 Oz, betecknas även som ”Ounce”. Engelsk måttenhet som används för att tala om denimtygers tjocklek.  

 En ounce motsvarar cirka 28,35 gram.  

 
10

 Rydboholms Textil, lönföretag som producerar textil för inredning, konfektion samt industri- och 

militärt bruk. Versamheten är uppdelad inom olika enheter: tryckeri, färgeri och beredningsverk. 

 
11

 Sanforisering, anti-krympbehandlande beredningsprocess för bomullsvävar. Väven krymper och blir mer 

kompakt då man låter den passera genom heta valsar. 
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3.2.5 Tvätt av sömnadsprov 

 

Denimtvätt är en vanligt förekommande slutprocess för jeans i produktion 

eftersom fällsömmar ofta töjs ut vid sömnad. Denimtvätt skänker 

dessutom estetisk finish som förhöjer jeansens utseende och ger plagget 

extra styrka (Elsa Lindahl, 2012).  

 

Slutprocess för jeansmodellens sömnadsprov blir följaktligen en lätt tvätt 

på 40°C för att fullborda jeansens utseende. Dock krympte byxan radikalt 

vid tvätt. Denna krympmån var inte beräknad eftersom materialet i jeansen 

är sanforiserat och förväntades krympa endast ca 1 %. Innan tvätt bör 

denimvaror mätas av för att konstatera plaggets krympmån gentemot 

materialet. Dock mättes inte sömnadsprovet av innan det tvättades. 

Sömnadsprovet krympte mer än en tumstorlek (Tabell 7).  

  
Tabell 7 Mått av mönstret för kurvig grund och sömnadsprov efter tvätt, krympmån i centimeter och 

procent. 

Sömnadsprovets krympmån 

Mått 
Konstruktionsmått för 
kurvig Jeansgrund, cm 

Plaggmått av 
tvättat 
sömnadsprov, 
cm 

Sömnadsprovets 
krympmån, cm 

Sömnadsprovets 
krympmån, 
procent % 

Midjevidd 72,6 70 -2,6 -1,8 

Stussvidd 102 96 -6 -5,7 

Lårvidd 63,6 59 -4,6 -2,7 

Knävidd 46 43 -3 -1,2 

Fotvidd 38 35 -3 -1,1 

Innerbenslängd 91,4 83 -8,4 -7,0 

Midja-skrev-midja 68 65,5 -2,5 -1,6 
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Utvärdering av tvättat sömnadsprov 

Som tidigare nämnts i detta arbete är denna jeansmodell rymlig och har 

god rörelsevidd över stuss och lår (s. 16). Detta gör att byxans krymp inte 

är av så stor betydelse. Modellen passar fortfarande inom ramen för en 

storlek 38C, utifrån STUs måttlista (Bilaga 1) vilket går att konstatera 

(Tabell 8). Dessutom töjer sig denimtyger utan stretch mycket vid 

användning och plagget får följaktligen mer rörelsevidd. Den radikala 

krympningen av innerbenslängden är dock ett kritiskt element.  

 
Tabell 8 Sömnadsprovets rörelsevidd efter tvätt, viddmått.  

STUs kroppsmått storlek 38C  Mått av tvättat sömnadsprov Rörelsevidd av tvättat 

Mått Kroppsmått, cm Mått Plaggmått,cm sömnadsprov, cm 

Midjevidd 71 Midjevidd 70 – 1 

Stussvidd 96 Stussvidd 96 0 

Lårvidd 56,9 Lårvidd 59 2,1 

 

Testmetod för materialets krympmån 

Problem med krympmån som uppstår i materialet behöver utvärderas för 

att hindra att problemet fortlöper. Jeansmaterialets krympmån ska därför 

identifieras och testmetod utföras genom att tvätta varan. Testet omfattar 

att klippa ut en tygbit 50 x 50 cm. Tygbiten tvättas och mäts av sedan efter 

tvätt. På så sätt kan procentuell krympmån av varan identifieras i varp-, 

respektive, väftriktning. Den procentuella krympmånen kan sedan adderas 

i jeansens mönsterdelar får att få önskad storlek i plagget. 

 

Resultat av materialets krympmån 

Resultat av testmetod visar att tyget krymper mer än 1 % efter att 

materialet sanforiserats. Väven krymper 5 % i väftriktning och 9 % i 

varpriktning. Denimtyget som används i detta arbete kommer inte 

användas i produktion. Därför adderas ingen krympmån i jeansmodellens 

mönster. Olika denimvaror har olika krympmån. Ingen åtgärd för 

problemet utförs. Men det är viktigt att betona krympmånens påverkan av 

plaggets storlek och förklara hur oönskad krympmån av färdiga plagg kan 

elimineras. Detaljerad information om plaggets mått visas under 

produktespecifikation Measurement Chart –Pant measurement (Bilaga 7, 

8). 
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3.3 Skillnadsmåttlista för tumstorlekar och gradering 

 

Jeansmodellen har konstruerats i storlek W28, modellen är färdig och 

sömnadsprov har tillverkats. Det företag som jeansen skapas till vill ha en 

storleksserie på W24-W34 i vidd och en konstant längdgradering på L36 

genom alla storlekar. Via studier i amerikansk litteratur har ingen lämplig 

källa för tumstorlekar påträffats. Via sökningar på internet och egna 

studier har en skillnadsmåttlista för gradering i tumstorlekar kunnat 

utformas. Denna beprövas via avprovning av minsta och största storlek för 

att uppnå ett önskat resultat. Skillnadsmåttlista för europeiska 

damstorlekar har använts som utgångspunkt för att ge en fingervisning hur 

plagg ska öka i storlek proportionerligt (Svensson, Christina. 2011). Vid 

framtagning av skillnadsmåttlista till detta projekt används centimeter som 

måttenhet. När skillnadsmåttlistan är färdigställd utvecklas en 

kravspecifikation som graderingsunderlag för jeansmodellen och 

jeansmodellen graderas..  

 

3.3.1 Framtagning av första utkast till skillnadsmåttlista 

 

Jeansen som skapats till företaget ska behålla en god passform i alla 

storlekar. Utgångspunkten för tumstorlekar är att midjans mått ska skilja 

en tum mellan varje storlek. Resterande mått måste följa med 

proportionerligt utmed kroppen. För att sätta tumstorlekar i relation till det 

standardiserade storlekssystemet för damkonfektion utformas en 

översättningstabell (Tabell 9) som ska ge en indikation hur tumstorlekar 

motsvarar STUs damstorlekar (Bilaga 1). Tabellen används som 

referenspunkt för hur måttförändringarna mellan storlekarna ska tolkas. 
 

Tabell 9 Tumstorleken talar om midjans mått i cm och därefter relaterande damstorlek. 

 

Nästa steg blir att söka information om tumstorlekar på internet. 

Klädföretag delar många gånger med sig av sina storlekssystem till kunder 

via sina hemsidor eller webbshoppar genom så kallade storleksguider. 

Storleksguiderna ska hjälpa kunder att orientera sig mellan storlekarna, 

men kan här även ge värdefull information om vilka måttförändringar som 

är mest förekommande mellan tumstorlekar, i detta fall för jeans. En 

storleksguide från Levi’s hemsida påträffas och studeras (s. 32) (Levi’s. 

2010). Måtten visas i tum och måtten omvandlas till cm för att lättare 

kunna uppskatta skillnadsintervallerna mellan storlekarna inför kommande 

gradering (s. 32).  

Tumstorlekar motsvarande damstorlekar 

Tumstorlekar 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Midjans mått, cm 61,0 63,5 66,0 68,6 71,1 73,7 76,2 78,7 81,3 83,8 86,4 

Damstorlekar,STU 31,3 32,95 34,6 36,4 38 39,3 40,6 41,8 43,1 44,4 45,7 
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Figur 32 Levi’s storleksguide för jeans i tumstorlekar. Måtten visas i tum. (Levi’s. 2010) 

 
 

Tabell 10 Skillnadsmåttlista utifrån Levi’s storleksguide från internet. Måtten visas i centimeter. De 

lilamarkerade områdena väljer jag att ha som utgångspunkt inför gradering av byxa. 

Levi's skillnadsmått för tumstorlekar 

STORLEKAR 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Midjevidd -2,5 -2,6 -2,5 -2,5   2,6 2,2 2,5 2,6 2,5 2,6 

Stussvidd -2,5 -2,6 -2,5 -2,5   2,6 2,5 2,6 2,2 2,5 2,6 

Lårvidd -1,3 -1,2 -1,3 -1,3   1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 

Innersömslängd 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

För att ta reda på hur resten av graderingsintervallerna kan följa med 

proportionerligt utmed kroppen studeras kursmaterial från 

designteknikerutbildningen (Svensson, Christina. 2011). De mått som väljs 

ut sammanställs till en provisorisk skillnadsmåttlista (s.33). De mått som 

hämtas därifrån är: knävidd, fotvidd, sitt-/byxhöjd, grensöm fram, grensöm 

bak. Skillnadsmåttlistan används sedan för att kunna gradera den 

framtagna jeansgrunden temporärt inför graderingsavprovning. 
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 Tabell 11 Första utkast till skillnadsmåttlista för tumstorlekar. 

Provisorisk skillnadsmåttlista för tumstorlekar 

Storlekar 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Midjevidd -2,5 -2,5 -2,5 -2,5   2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Stussvidd -2,5 -2,5 -2,5 -2,5   2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Lårvidd -1,3 -1,3 -1,3 -1,3   1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Knävidd -0,5 -0,5 -0,5 -0,5   1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 

Fotvidd -0,5 -0,5 -0,5 -0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Grensöm fram -0,45 -0,45 -0,45 -0,45   0,45 0,45 0,45 0,45 0,55 0,55 

Grensöm bak -0,7 -0,7 -0,7 -0,7   0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 

Innersömslängd 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sitt-/byxhöjd -0,4 -0,4 -0,4 -0,4   0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

Midja-skrev-midja -1,15 -1,15 -1,15 -1,15   1,15 1,15 1,15 1,15 1,35 1,35 
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3.3.2 Prövning av första utkast till skillnadsmåttlista 

 

Jeansmodellens grund graderas utefter första utkastet till skillnadsmåttlista 

(s. 33). Grunden provas sedan av i minsta och största storlek. Detta för att 

studera huruvida skillnadsmåttlistans intervaller följer storlekarnas 

utveckling. Resultatet utvärderas och efter avprovning korrigeras 

skillnadsmåttlistan utefter behov. Bedömningsförmågan sker via visuell 

tolkning hur den graderade storleken motsvarar grundstorlekens utseende 

(s.18). Fokus ligger på plaggets vidder och linningens position i 

förhållande till passformsmodellernas kroppar.  
 

Vid avprovning utvärderas skillnadsmåttlistans graderingsvärden. En 

provmodell i minsta storlek (W24) och en provmodell i största storlek (W34) 

medverkar vid kontrollering av graderingsvärdena. Utgångspunkt för val av 

provmodeller vid kontrollering av gradering är midjans och stussens mått 

samt att provmodellerna får ange vilken storlek de brukar bära i jeans. Det 

verktyg som används för att konstatera provmodellernas mått är en formel 

som har skapats för detta projekt: 
 

Storlekens mått i grundkonstruktionen – rörelsevidd = Provmodellens kroppsmått 

 

För att kunna konstatera provmodellernas mått mäts först 

grundkonstruktionens mönster av i storlek W28. Sedan identifieras plaggets 

rörelsevidd (s. 35). Rörelsevidden ska vara densamma i alla storlekar. Minsta 

storleks mått och största storlekens mått mäts av från det graderade 

grundmönstret efter det att mönsterdelarna graderats. Provmodellernas mått 

identifieras genom att subtrahera rörelsevidden från grundmönstrets mått (s. 

35). Men observera att provmodellens mått, liksom skillnadsmåttlistan är 

provisoriska i detta skede.  

 

De provmodeller som medverkar i studien för kontrollering av 

skillnadsmåttlistans graderingsvärden har inte de mått som efterfrågas, 

men de ligger relativt nära i storleken. Detta kan konstateras efter att 

modellerna mätts av (s. 35). För minsta storleken (W24) är det dock svårt 

att tyda hur bra modellen sitter, då provmodellen borde ha en storlek större 

på sig. I övrigt är midjans position något för låg ut då byxorna tvingar sig 

upp mot midjans smalaste punkt och åker följaktligen in i rumpan (s. 36). 

Provmodell för den större storleken (W34) har avsevärt mindre midja än 

vad som efterfrågats. Detta tas med i beräkningen vid bedömning av 

storleken (s. 36). I övrigt är midjans position, i jämförelse med storlek 

W28, lite för hög, trotts det att provmodellen har ett mycket högre midja-

skrev-midja mått än vad modellen är avsedd för.   
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Tabell 12 Uträkning för grundmönstrets rörelsevidd. 

 

 

Tabell 13 Tillvägagångssätt för uträkning av provmodellens kroppsmått. 

Mått av grundmönster, W24   Storlek W24 

Benämning: grundkonstruktion Rörelsevidd i Avsedda kroppsmått för storlek 

Mått Konstruktionsmått,cm mönster, cm Mått Kroppsmått, cm 

Midjevidd 62,4 1,6 Midjevidd 60,8 

Stussvidd 92 6 Stussvidd 86 

Lårvidd 57,6 6,7 Lårvidd 50,9 

Midja-skrev-midja 63,4 -3 Midja-skrev-midja 66,4 
 

 

Tabell 14 Tillvägagångssätt för uträkning av provmodellens kroppsmått. 

 

Tabell 15 Kroppsmått (s. 36 ) 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabell 16 Kroppsmått (s. 36) 

  

 

Grundmönstrets rörelsevidd 

Mått 
STUs kroppsmått 
storlek 38C, cm Jeansgrundens mått, cm 

Rörelsevidd i mönster, 
cm 

Midjevidd 71 72,6 1,6 

Stussvidd 96 102 6 

Lårvidd 56,9 63,6 6,7 

Midja-skrev-midja 71 68 -3 

Mått av grundmönster, W34   Storlek W34 

Benämning: grundkonstruktion Rörelsevidd i Avsedda kroppsmått för storlek 

Mått Konstruktionsmått,cm mönster, cm Mått Kroppsmått, cm 

Midjevidd 87,6 1,6 Midjevidd 86 

Stussvidd 117 6 Stussvidd 111 

Lårvidd 72,7 6,7 Lårvidd 66 

Midja-skrev-midja 75,3 -3 Midja-skrev-midja 78,3 

Provmodell, W24 

Figurbeskrivning: rak 

Mått Kroppsmått, cm 

Midjevidd  65 

Stussvidd  88 

Lårvidd  48 

Midja-skrev-midja  66 

Provmodell, W34 

Figurbeskrivning: mycket kurvig 

Mått Kroppsmått, cm 

Midjevidd 78 

Stussvidd 111 

Lårvidd 65,5 

Midja-skrev-midja 82 
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Storlek W24, L36  

     
Figur 33 Uppsydd toile av storlek W24. 

   

 

Storlek W34, L36 

     
Figur 34 Uppsydd toile av storlek W34. 
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3.3.3 Korrigering av skillnadsmåttlista och graderingsvärden 

 

Den provisoriskt framställda skillnadsmåttlistan fungerar i sin helhet bra 

(s.33). Men graderingsvärdena behöver korrigeras. Skillnadsmåtten för 

lårvidd och knävidd måste ändras då måttens gradering ser ojämn ut från 

stusspunkt till fotviddens punkt i sidsöm. Bakstyckets och framstyckets 

innerbenssträckor ska inte vara lika långa, men sträckorna är inte konstanta 

i alla storlekar. Midjan i den minsta och den sörsta storleken är inte i 

önskad position och byxhöjden måste justeras. 

 

För att uppnå proportionerlig gradering från stusspunkt till fotviddens 

punkt i sidsöm används funktionen GraPro (F6 meny, Modaris, Lectra 

systems). Detta resulterar i att lårviddens skillnadsmått ändras från 13 mm 

till 15 mm i varje storlek. Knävidden ändras och får ett skillnadsmått på 9 

mm i alla storlekar.  

 

Bakstyckets och framstyckets innerbenssträckor har en differens på 14 mm 

i grundstorlek men differens blir inte densamma mellan resterande 

storlekar. För att åtgärda problemet ändras x-koordinatets  gradering på 

bakstyckets grenspets från –1mm till –0,7 mm (Figur 35). 

 

Midjan i den minsta och den största storleken är inte i önskad position. 

Midjans position i den minsta storleken är för låg (W24), men för hög i 

den största storleken (W34). Åtgärd för det problemet blir att ändra sitt-

/byxhöjdens skillnadsmått. Skillnadsmåttet måste skilja mindre mellan 

varje storlek och följaktligen i den totala ökningen. Den rådande 

sitthöjdsgraderingen är 4 mm men minskas till 3,6 mm. Detta resulterar i 

att byxhöjden höjs 2 mm i den minsta storleken. I storlek största storlek 

sänks byxhöjden 3 mm. 
 

  
Figur 35 X- koordinatets gradering på bakstycket ändras från –1 (till vänster) till – 0,7 (till höger). 
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3.3.4 Slutlig skillnadsmåttlista  

 

En ny skillnadsmåttlista tar form och visar de slutliga värdena för 

gradering (Tabell 17). Den provisoriskt framställda skillnadsmåttlistan 

korrigeras och graderingsvärdena ändras. Lårvidd och knävidd har ökats 

och grensöm fram och bak, sitthöjd och midja-skrev-midja har minskats i 

mått mellan storlekarna.  

 
Tabell 17 Slutlig skillnadsmåttlista för gradering i tumstorlekar. De lilamarkerade fälten är de mått som 

senast är uppdaterade. 

 

 

 

Skillnadsmåttlista för gradering i tumstorlekar 

Storlekar 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Midjevidd -2,5 -2,5 -2,5 -2,5   2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Stussvidd -2,5 -2,5 -2,5 -2,5   2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Lårvidd -1,5 -1,5 -1,5 -1,5   1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Knävidd -0,9 -0,9 -0,9 -0,9   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Fotvidd -0,5 -0,5 -0,5 -0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Grensöm fram -0,4 -0,4 -0,4 -0,4   0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

Grensöm bak -0,6 -0,6 -0,6 -0,6   0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 

Innersömslängd 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sitt-/byxhöjd -0,36 -0,36 -0,36 -0,36   0,36 0,36 0,36 0,36 0,46 0,46 

Midja-skrev-midja -1,05 -1,05 -1,05 -1,05   1,05 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 
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3.3.5 Kravspecifikation för gradering av jeansmodell 

 

Graderingens kriterier beskrivs i siffernumrering och resultatet redovisas 

med bilder och text. Grundstorleken är W28 och storleksserien som ska 

graderas är W24–W34 utefter skillnadsmåttlista för gradering i 

tumstorlekar (s. 38). 

 

1. Ficköppning fram, fickskylt och myntficka 

Framfickans främre ficköppningspunkt, mot midjelinjen, ska "ligga 

kvar på mitten" och endast graderas i x-ledd. Ficköppningspunkten, 

mot sidsöm, ska ha samma avstånd från linningen i alla storlekar, det 

vill säga ha samma x-koordinat som midjepunkten och vara 

proportionsmässigt graderad i y-ledd, mellan midje- och 

stussviddspunkten (Svensson, Christina. 2011). 

 

2. Fickpåsar 

Främre punkt i nedre kant ska hålla ett proportionerligt avstånd mellan 

stussviddslinjen och midjeviddslinjen i alla storlekar. Punkt mot nedre 

kant i sidsöm ska vara graderad enligt stussviddspunkten. En punkt ska 

fixeras utmed fickpåsens nedre kant, för att hindra att fickpåsen blir 

djupare i större storlekar. Övriga punkter och hack skall följa 

frambyxans och fickskyltens gradering (Svensson, Christina. 2011). 

 

3. Gylfdragsträcka i sidsöm 
Gylfdelarna ska vara gruppgraderade mot följande dragkedjelängder: 

W24-W26= -1 cm, W27-W29= enligt grundens längd, W30-W32= +1 

cm, W33-W34= +2 cm.  

 

4. Bakstycke och ok 

Byxans generella punkter bak ska graderas som grunden. Oket bak ska 

graderas 1 mm per storlek på höjden, det vill säga avskärningens 

punkter (Svensson, Christina. 2011). 

 

5. Bakficka 

Bakfickan ska gruppgraderas på bredden och djupet på följande sätt: 

W24-W26= –1 cm, W27-W30= håller samma mått som 

grundstorleken, W31-W34= +1 cm. De motsvarande inre punkterna på 

bakstycket för placering av bakfickan ska följa med proportionerligt i 

gradering (Svensson, Christina. 2011). 
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Linning 
Linningen är hel och minskar samt ökar i enhet med midjans 

gradering, linningens hack graderas proportionerligt (Svensson, 

Christina. 2011).  

 

6. Hällor 

De fem stycken hällorna är sammansatta till en remsa och graderas 

inte, då alla hällor är lika stora i alla storlekar. Därför kommer inte 

tillvägagångssätt för gradering av hällor beskrivas eller visas i 

bildform. 
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3.3.6 Tillvägagångssätt för gradering av jeansmodell 

 

Jeansmodellens mönsterdelar graderas enligt sammanställd 

kravspecifikation för gradering av jeansmodell (s. 39-40).  

 

1. Ficköppning fram, fickskylt och myntficka 

Framstyckets främre ficköppningspunkt på blå mönsterdel graderas 

endast i x-led. Ficköppningspunkt mot sidsöm har samma gradering i 

x-led som midjepunkten då punkten ska ha samma avstånd från 

linningen i alla storlekar. I y-led graderas ficköppningspunkt mot 

sidsöm proportionsmässigt. Röd mönsterdel visar hur fickskyltens 

graderas i enhet med ficköppningen. Fickskylten, grön mönsterdel, 

graderas endast i y-led vid fickskyltens yttre punkter. Punkternas 

koordinat i y-led motsvarar halva värdet av ficköppningspunkten mot 

sidsöm (Figur 36).   

 

 
Figur 36 Gradering för framstyckets ficköppning, fickskylt och myntficka. Blå 

mönsterdel visar framstyckets främre ficköppningspunkt och ficköppningspunkt mot 

sidsöm. Röd mönsterdel visar hur fickskylten samt myntfickan, grön mönsterdel, 

graderas i enhet med ficköppningen.   
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2. Fickpåsar 

Främre punkt i nedre kant håller ett proportionerligt avstånd mellan 

stussviddslinjen och midjeviddslinjen i alla storlekar och bestäms via 

funktionen GraPro (F6 meny, Modaris Lectra systems). Punkten 

motsvarar ungefär samma koordinat i y-led som midjepunkt mitt fram 

och ca halva värdet av byxhöjdenens gradering i x-led. Punkt mot nedre 

kant i sidsöm graderas enligt stussviddspunkten. Fickpåsens nedre punkt 

fixeras för att hindra att fickpåsen blir djupare i större storlekar. Övriga 

punkter och hack följer frambyxans och fickskyltens gradering (Figur 

37). 

 

 
Figur 37 Gradering för framstyckets fickpåsar. Röd mönsterdel visar bakre fickpåse och 

grön mönsterdel visar främre fickpåse. 
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3. Gylfdragsträcka i sidsöm 

Gylfens sträcka gruppgraderas via utsatt Developed-punkt (F1 meny, 

Modaris Lectra systems) (Figur 38). Dragkedjans längder bestäms 

genom att ändra Developed punktens värde i ddl-kolumnen (Figur 39). 

På detta sätt kan önskad läng på dragkedjan styras i följande storlekar. 

Då stämhacken för dragkedja hamnar precis vid stussens position tas 

stämhacket bort från stussen för att undvika förvirring hur hacken ska 

passa. Detta görs på både fram och bakstycke i sidsöm. Gylfens skylt 

och mellanläggsdel graderas med samma skillnadsintervall som 

dragkedjan i sidsöm (s. 44).  

 

 
Figur 38 Gruppgradering av dragkedja. Developed punkt sätts ut 20 cm från midjan i 

stusshöjd, punkten ser ut som en pil på bilden och punktens koordinatvärden visas i 

rutan ovanför punkten, ddl-kolumnen visas längst till höger i rutan. 

 

 
Figur 39 Gruppgradering av dragkedja. Dragkedjans längder bestäms genom att ändra 

Developed punktens värde i ddl-kolumnen som visas längst till höger i rutan. För att få 

ut rätt längd för dragkedjan måste man tala om skillnaden mellan storlekarna i 

kolumnen. Exempelvis 10 mm mellan storlek W26-W27, 10 mm mellan storlek W29-

W30 och så vidare.    
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Figur 40 Gylfens skylt och dess gruppgradering. 

 

 
Figur 41 Gylfens mellanläggsdel och dess gruppgradering. 
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4. Bakstycke och ok 

Byxans generella punkter bak graderas som grunden. Oket bak 

längdgraderas 1 mm per storlek på höjden, från avskärningens punkter 

och uppåt mot midjan. Graderingen hämtas från Developed-punkt utsatt 

på linjen vid skärningens position (Figur 42). Gradering av höjden på 1 

mm bestäms genom att ändra Developed punktens värde i ddl-kolumnen 

till -1 på både sidsöm och mitt bak. Punkternas värden kopieras till 

bakstyckets okavskärning samt okets mönsterdel (Figur 43). 

 

 
Figur 42 Uträkning av graderingsvärde för okets längdgradering. Utsatt Developed 

punkt i okets position på bakstycket ändras i koordinat värde. Detta genom att ange 

värde -1 i ddl-kolumn till vänster i rutan på bilden.  

 

 
Figur 43 Uträkning av graderingsvärde för okets längdgradering. Developed 

punkternas värden kopieras över till bakstyckets okavskärning och okets mönsterdel.  
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5. Bakficka 

Bakfickan ska gruppgraderas på bredden och djupet enligt 

jeansmodellens kravspecifikation för gradering: Graderingen ökar, 

respektive minskar 1 cm runtom mönsterdelen. Vid punkt A graderas y-

koordinaten med 5 mm för att fickan i bredd ska bli 10 mm bredare. Vid 

punkt B bestäms fickans djup och x-koordinaten graderas med -10 mm. 

Punkt C graderas utefter A-punktens y-värde och B-punktens x-värde. 

Men då C-punktens gradering inte ser följsamt ut i linjerna med den 

graderingen ändras värdena i x- och y-koordinat med -1mm. C-punktens 

koordinat blir då följaktligen 4 mm i y-led och -9 mm i x-led (Figur 44).  

 

 
Figur 44 Gruppgradering utav bakficka. Bilden visar vilka koordinat bakfickans 

punkter A-C har. Y-koordinatens värde visas i vertikal linje och x-koordinatens värde 

visas i horisontell linje. Enhet för siffrorna visas i millimeter. 
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Bakstyckets borrhålsmarkeringar för placering utav bakficka ska följa 

med proportionerligt i gradering. För att värdena för 

borrhålskoordinaten ska stämma överens med bakfickan låter man 

programvaran Modaris (Lectra systems) bestämma x- och y-koordinat 

för punkterna. Första steget är att addera en glidpunkt via Sequence 

division funktionen (F1 menyn, Lecra, Modaris) som hamnar på mitten 

av midjans sträcka. Sedan sätts Developed punkter ut för fickans bredd 

utifrån glidpunkt på mitten av sträckan (Figur 45). Nästa steg blir att 

ändra värdet i Developed punkternas dl-kolumn och tala om 

skillnadsmåtten mellan storlekarna på bredden, i detta fall 5 mm (s. 48). 

 

 
Figur 45 Gradering av borrhål för bakficka steg ett. Först sätts en glidpunkt ut på 

mitten av midjans sträcka och sedan placeras Developed punkter för halva fickans 

bredd utifrån gildpunkten.  
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Figur 46 Gradering av borrhål för bakficka steg två. För att få fram det rätta koordinaten måste Developed 

punkternas värde ändras i dl-kolumnen enligt bilden.    

 

 

6. Linning  

Linningen och linningens hack graderas proportionerligt i vidd mellan 

punkter från A till E. Midjans skillnadsmått mellan storlekarna är en 

tum som motsvarar 2,5 cm. Punkterna vid A har inget graderingsvärde. 

Punkter vid B graderas efter en fjärdedel av midjans skillnadsmått. 

Punkter vid C graderas efter halva midjans skillnadsmått och punkter 

vid D efter tre fjärdedelar. Punkter vid E graderas med hela 

skillnadsmåttets värde, det vill säga 2,5 cm (Figur 50).  

 

 

 
Figur 47 Proportionerlig gradering av linningens hack.  
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4 Diskussion  
 

Syftet med rapporten är att visa en metod för hur en för hur ett par jeans 

kan utvecklas från idé till färdig produkt. Tillämpning av metoder och 

verktyg diskuteras, huruvida de kan besvara rapportens syfte och 

forskningsfrågor. De produkter som tagits fram utvärderas. Olika faktorer 

som påverkat resultatet anges samt problem och förslag till förbättringar. 

Slutligen nämns personliga reflektioner över arbetet som helhet. 

4.1 Metodutvärdering 

 

Tillvägagångssättet för hur man ska kunna utveckla en produkt är en viktig 

del i processen. I utvärderingen undersöks de olika stegen i processen och 

om rapportens metoder och verktyg kan besvara rapportens syfte och 

forskningsfrågor.  

 

De använda metoderna och verktygen som används i denna rapport är 

vanligt förekommande i textila konstruktionsprocesser. De har kunnat 

förklara utvecklingsprocessen för denna specifika jeansmodell. 

Plaggskisser och detaljskisser samt kravspecifikation har tillämpats för att 

kunna beskriva hur modellen ska se ut. Modellens passform har kunnat 

identifieras via utformning av grunder. Experiment har genomförts via 

avprovningar, toiler och konstruktion. Toiler har utvärderas på 

medverkande provmodeller och lämpliga mönsterändringar har kunnat 

utföras.  

 

4.1.1 Framtagning av grund och passform 

 

God passform skapas i relation till människokroppen och dess fysiologiska 

förutsättningar. Modellens passform har kunnat identifieras genom att utgå 

från en grundkonstruktion och sedan utveckla denna till en egen grund. 

Utvecklingen har skett genom experiment med hjälp av avprovningar på 

passformsmodell, toiler och mönsterändringar. Mönsterändringarna är 

hämtade ifrån passformslitteratur, mönsterkonstruktionsböcker, tidigare 

beprövad kunskap inom området, kursmaterial från 

designteknikerutbildningen och via hjälp av intern handledare. Den 

starkaste källan har varit egen beprövad kunskap inom området. Nästa steg 

har varit att rådfråga intern handledare och parallellt se över vad 

studiematerial och passformslitteratur säger om viss typ av 

mönsterändringar. På så sätt har motiverade beslut kunnat tas i processen 

vid utveckling av grund. Hade en annan grund valts ut som start för detta 

passformsarbete hade mönsterändringarna varit annorlunda i relation till 

de som redovisas i rapporten. 
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Avprovningar används flitigt i studien. Endast via avprovning på 

provmodell kan beslut tas om hur modellen, utifrån grunden, kan 

utvecklas.  I denna rapport används en avprovningsmall (Bilaga 17) för att 

kunna urskilja vilka mönsterändringar som ska genomföras efter varje 

avprovning. Detta är ett verktyg som hjälpt att hantera information vid 

avprovning och kunna sovra viktiga mönsterändingar.  

 

Denna studie använder sig av flera passformsmodeller och vid varje 

avprovning kan det hända att plagget sitter olika på deltagande modeller. 

Därför är det viktigt att kunna samla all information vid avprovning på ett 

ställe. Informationen blir överskådlig och det blir lättare att reda ut hur 

varje passformsproblem ska behandlas.  

 

Den avprovningsmall som används för att sammanställa all information 

om varje avprovning avslöjar ett intressant samband. Trots att alla 

modeller har olika kroppsformer så visar det sig att samma 

passformsproblem uppkommer på samtliga provmodeller när en ny toile 

ska provas av. Detta var inte ett förväntat samband men bra och gav 

tydlighet om vilka mönsterändringar som behöve utföras efter varje 

avprovning. 

 

4.1.2 Jeansmodell – konstruktion, sömnad och material 

 

Första steg för att få fram en produkt är att utveckla en plan tillsammans 

med företaget för hur varan ska se ut. Metoden för att tolka företagets 

idéer var att sammanställa deras önskemål till en temporär plaggskiss och 

skriva ner kravspecifikation för modellens utformning. Plaggskissen inger 

visuell bedömning av varan och kravspecifikationen ger en 

kompletterande teknisk beskrivning hur plagget ska utformas. Båda 

verktygen är bra konstruktionsunderlag och ger gott stöd under 

utformningen av produkt. Utan dessa hade det varit svårt att förklara 

modellens design, sömnad och konstruktion. Med hjälp av plaggskissen 

kan företagets idéer få konkret form och diskussion om förändring kan ske 

om varan finns att visa svart på vitt.  

 

Vad gäller tillvägagångssätt av sömnad har en befintlig jeansmodell 

studerats och fungerat som en referensram. Sömnadssättet måste matcha 

modellens design. För att kunna uppnå önskad estetik är det bra att veta 

hur plagget ska sys ihop på bästa sätt.   

 

Jeansmodellen konstrueras utifrån plaggskiss och sammanställd 

kravspecifikation för jeansmodellen. Kravspecifikationen tillkom via 

diskussion med företaget. För att få en tydlig och mer konkret bild av 

modellens detaljer togs beslut att rita dessa på ett provplagg. Detaljer 
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såsom ok, fickor och hällor ritades ut på det fullskaliga plagget. Detta 

gjorde att företaget, som inte har teknisk textil kunskap, kunde 

kommunicera designkrav och få kännedom om plaggets proportioner. Den 

sammanställda kravspecifikationen utgjorde ett tydligt 

konstruktionsunderlag.  

 

4.1.3 Skillnadsmåttlista för tumstorlekar och gradering 

 

I denna rapport förklaras ett tillvägagångssätt för hur en skillnadsmåttlista 

för tumstorlekar kan skapas. En skillnadsmåttlista tas fram för att 

möjliggöra gradering av tumstorlekar för vederbörande plagg. Syftet är att 

ta fram de storlekar som företaget önskar. Skillnadsmåttlistor för 

tumstorlekar påträffas inte i den amerikanska litteraturen som studeras på 

högskolans bibliotek. Inget underlag finns att tillgå inför gradering av 

jeansmodellen och uppdraget som återstår blir att sammanställa en egen 

skillnadsmåttlista för tumstorlekar. Internet fungerar som första stöd i 

undersökningen för att få en uppfattning om hur en sådan 

skillnadsmåttlista kan se ut. Den storleksguide som användes som 

utgångspunkt, från Levi’s hemsida, var det enda alternativet som 

påträffades som tillförlitlig källa (Levi’s. 2010). En nackdel var dock att 

endast måtten för midja, stuss, lår och innerbenslängd fanns att tillgå. 

Resterande mått till skillnadsmåttlistan experimenterades fram utifrån 

kursmaterial från designteknikerutbildningen. 

 

Vad gäller metoden för gradering av jeansmodell så sker denna efter 

tillförlitlig källa. Underlaget är undervisningsmaterial från designtekniker-

utbildningen (Svensson, Christina. 2011).  Resultatet blev som önskat via 

de metoderna som anges i kravspecifikation för proportionerlig 

graderingen av jeansmodell. Specifikationen sammanställer information på 

ett tydligt sätt och verktyget är lätt att arbeta med.  
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4.2 Resultatutvärdering   

 
De produkter som tagits fram utvärderas under resultatdelen. Olika faktorer 

som påverkat resultatet anges. Problem som uppstått diskuteras och förslag 

till förbättringar tas upp. 

 

4.2.1 Framtagning av grund och passform 

 

Den grundkonstruktion som arbetet utgick ifrån hämtades från 

mönsterkonstruktionsboken Metric pattern cutting for women's wear. I 

boken beskrivs grunden som en mycket tight jeansgrund som bör 

kombineras med ett jeansmaterial i stretch (Aldrich, 2008). Men då 

uppsydd toile utav grundkonstruktion provas av på modell i storlek 38C 

motsvarar den inte med beskrivningen i boken. Grunden är relativt rymlig. 

Man kan fråga sig om författaren till boken uppger felaktig beskrivning. 

Alternativt att författarens kroppmåttlistor är stora i storleken. Men då 

dessa studeras visar det inga tecken på att storlekarna skulle vara större, 

snarare tvärt om. En annan aspekt kan vara det faktum att jeans i regel 

tvättas efter sömnad vid produktion, vilket innebär att plagget ofta 

krymper. Grundkonstruktionen kan förslagsvis innehålla den krympmån 

som försvinner vid tvätt. 

 

Två olika jeansgrunder utformas i detta arbete, en rak och en kurvig. De 

två grunderna utformas i syfte för att komma fram till en grund som ska 

tilltala så många kroppsformer som möjligt. Den perfekta passformen för 

alla människokroppar kan inte uppnås eftersom modellen är avsedd att 

passa en storlek 38C, enligt STUs referensramar. Resultat för kurvig- och 

rak grund är båda tillfredställande. Men den raka grunden valdes bort att 

arbeta vidare med. Den fick ett modernare intryck än vad som önskades då 

modellen blev för rak och den åtsmitande midjan inte upplevdes lika 

markant.  

 

God passform för jeansen har gått att framställa. Man kan inte alltid 

besvara passformsproblem med en lösning, utan det finns ofta flera sätt att 

manipulera passformsändringar i ett plagg. 
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4.2.2 Jeansmodell – konstruktion, sömnad och material 

 

Den slutliga produkt som framtagits till företaget är en sammanställning av 

de idéer som företaget haft om produkten. Via olika metoder och verktyg 

har produkten kunnat utformas. Produkten har tagits fram tillsammans 

med företaget via tre olika kanaler. Via plaggskisser, utritade detaljer på 

fullskaligt plagg och via kravspecifikation för modellen har företaget 

kunnat förmedla sina idéer tillsammans med produktutvecklaren, som 

utformat en slutlig produkt. Kunskap om jeansens historia har också varit 

en väsentlig del för produktutvecklingen för att kunna definiera och 

återskapa en jeansmodell i 40-talsstuk. Företagets intresse för jeans har 

spelat en viktig roll och lagt grund för modellens utseende. 

 

Företaget som beställde produkten uppskattade den modell som tagits fram 

och de vill arbeta vidare med den. De har en affärside att erbjuda deras 

kunder en jeansmodell som inriktar sig mot den stil som företaget vill 

förmedla i sin butik. I detta fall en 40-tals modell. Resultatet svarade mot 

företagets idéer och krav för hur modellen skulle se ut. Jeansmodellen i 

40-talsstil har raka vida ben med åtsmitande midja. Modellen är möjlig att 

använda i produktion.  

 

Konstruktion av jeansmodell genomfördes utan problem. Utritade detaljer 

på fullskaligt plagg lade grunden för jeansmodellens kravspecifikation. 

Kravspecifikationen användes som konstruktionsunderlag och 

konstruktionen blev rättmätig med de krav som företaget hade för 

modellen. Konstruktionen i fullskala efterliknar den plaggskiss som 

sammanställdes tillsammans med företaget. Jeansmodellen konstruerades 

efter vanliga konstruktionspremisser. Några mindre 

konstruktionsjusteringar behövde tillämpas på grund av modellens 

sömnadssätt. Dragkedjans förmåga att töja ut sömmen i sidan förhindrades 

genom att lägga till en mellanläggsdel för området. Vid sömnad på 

fällsömsmaskin förskjuts sömmarna en centimeter och ficköppningarna 

fram reglerades för att inte uppfattas som för stora. Myntfickan vid vänster 

ficköppning fick inte heller ritas för nära sidsöm. 

 

Det jeansmaterial som användes i detta projekt medförde problem och 

påverkade det slutliga resultatet av jeansmodellen. Vid tvätt blev jeansens 

passform annorlunda och inte i önskad dimension, trots att tyget var 

förbehandlat. Denimtyget till jeansbyxan är anti-krympbehandlat via 

sanforisering för att jeansen inte ska krympa efter tvätt. Införskaffad 

information talar om att krympmånen av sanforiserad denimvara endast 

ska vara ca 1 % vid tvätt. Utifrån dessa fakta antogs att en provmätning av 

jeansen inte behövdes innan slutlig denimtvätt. Detta antagande var inte ett 

bra beslut då det färdiga sömnadsprovet krympte mycket mer än väntat. 

Väven krympte så mycket som 5 % i väftriktning och 9 % i varpriktning. I 
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produktion hade man förmodligen valt att reklamera ett sanforiserat tyg 

som inte håller den krympmån som är lovad för materialet.  

 

Sömnadsprovet mättes inte av innan tvätt. Det var ett misstag att utesluta 

avmätningen. För att kunna förhindra att en färdig produkt krymper så 

pass mycket är det lämpligt att utföra krymptest av materialet innan man 

tvättar varan. När krympmån av materialet är identifierat går det att 

motverka krympmånens inverkan på färdiga jeansbyxor. Materialets 

procentuella krympmån i varp- och väftriktning kan adderas i modellens 

mönsterdelar. I detta arbete tilläggs ingen krympmån i mönsterdelarna, då 

det material som används i studien inte kommer användas i kommande 

produktion av produkt. Olika denimmaterial varierar i utförande och beter 

sig olika beroende på dess tjocklek och hur det är spunnet eller behandlat. 

 

4.2.3 Skillnadsmåttlista för tumstorlekar och gradering 

 

Den slutliga skillnadsmåttlista som tagits fram för gradering i tumstorlekar 

uppnår ett tillfredställande resultat men kan förbättras för vidare 

användning. Måttlistan tog lång tid att framställa, en viss osäkerhet 

uppstod huruvida tumstorlekar för dam brukar graderas i storleksspannet 

W24-W34. Detta för att ingen säker källa funnits att hämta information 

ifrån. Genom att gå på känsla och prova av graderade grunder av minsta 

och största storlek, har en skillnadsmåttlista tagit form. Måttlistan  är 

funktionell, men jag skulle vilja benämna den som en rekommendation 

mer än fulländad måttlista. Skillnadsmåtten skulle kunna bearbetas mer, då 

utseendet i minsta och största storlek kunde vara mer propotionerligt i 

jämförelse med grundstorleken. 

 

Skillnadsmått utav sitt-/byxhöjd blev inte tillfredställande. I jämförelse 

med storlek W28 är midjans position för låg i storlek W24 samtidigt som 

midjan i storlek W34 ser för hög ut. Ett försök gjordes för att rätta till 

problemet, men ändringen ledde till en mycket liten förändring. Åtgärd för 

problemet var att ändra byxans skillnadsmått för sitt-/byxhöjdsgradering. 

Sitthöjdsgraderingen minskade från 4 mm till 3,6 mm. Skillnadsmåttet 

mellan storlekarna blev mindre. Minskning av sitthöjdsmåttet resulterade i 

att midjans position i storlek W24 höjs ca 2 mm och i W34 sänktes midjan 

ca 3 mm. Men ändringen gav knappt märkbar effekt av byxans utseende. 

Således borde skillnadsmåttet för sitt-/byxhöjd förslagsvis vara 3 mm i alla 

storlekar istället för 3,6 mm. 
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5 Slutsatser 
 

Sammanfattningsvis är de metoder och verktyg som använts i studien 

lämpliga vid framtagning av jeans. Vissa delmoment är mer 

arbetsintensiva då resultatet framställs; eliminera passformsproblem, 

materialets påverkan av modellen samt framtagning av skillnadsmåttlista 

för gradering i tumstorlekar. Det viktigaste bidraget i forskningen är de 

avprovningarna som genomförts. Dessa visar hur produkten ser ut i 

nuläget, det går därmed att tyda vad som behöver göras för att utveckla 

produkten vidare.  

 

Att ta fram en skillnadsmåttlista för tumstorlekar har varit en komplicerad 

process. Graderingen ska behålla den goda passformen från grunden till 

alla storlekarna. Det krävs att storlekarnas skillnadsintervaller följer med 

proportionerligt utmed kroppen. Gradering bedöms visuellt och via känsla, 

hur bra storlekarna sitter. Utan ett tränat öga kan det vara svårt att avgöra 

om resultatet är bra eller dåligt. Rapporten besvarar forskningsfrågan hur 

en skillnadsmåttlista kan se ut för tumstorlekar. Men läsaren måste lägga 

märke till att listan inte kan ge ett fulländat resultat vid gradering av jeans. 

Det är svårt att säga hur bra resultatet av skillnadsmåttlistan faktiskt blev. 

Denna rapport kan inte heller ge en generell beskrivning hur 

skillnadsmåttlisor för tumstorlekar ska eller brukar se ut. Tillförlitligt 

teoretiskt underlag för denna uppgift saknas.  

 

Upplägget för hur arbetsprocessen ska se ut, från början till slut, är svår att 

bestämma i förväg då oförutsägbara problem dyker upp på vägen. Ett 

rutinerat arbetssätt för denna typ av uppdrag saknas sedan tidigare av 

produktutvecklaren. Genom de valda metoderna har dock produkten 

utformats till önskat resultat. Det är sannolikt att innehållet av resultatet 

hade blivit annorlunda om metoden hade varit en annan eller om någon 

annan utfört arbetet. Beprövad kunskap inom mönsterkonstruktion och 

tillvägagångssätt för hur en jeansmodell ska tas fram varierar givetvis hos 

varje produktutvecklare. 

 

Resultatet av detta arbete är grundat på självstudier och eget arbete. Under 

arbetets gång har det inte funnits möjlighet att diskutera arbetsprocesser 

eller problemlösningar med det företag som arbetet tillägnas. Tolkningen 

av företagets idéer för slutlig produkt hade kunnat utföras via andra 

metoder om företaget hade haft djupare teknisk textil kunskap att bidra 

med. Företaget har endast kommit med synpunkter på varans utformning. 

De producerar inte eller utvecklar inte några produkter själva och deltog 

därför inte i arbetets utveckling. Planen för detta arbete har formulerats av 

produktutvecklaren själv och inneburit att allt material anskaffats på egen 

hand. Mycket fokus har legat på att produktutvecklaren ska fatta alla 

beslut och själv strukturera upp informationen om produkterna.  
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Ett annat viktigt bidrag under arbetets gång har varit stöd från den interna 

handledare som tilldelats detta projekt från Textilhögskolan. Denna 

handledare visade områdeskunnighet inom framställning av jeans, och 

detta har ökat kvalitén av den slutliga produkten. Tillsammans med en 

handledare har det varit möjligt att utbyta idéer för vilka beslut som ska 

fattas om frågetecken uppstod i arbetet.  

 

 

 

 

 



- 57 - 

 

6 Slutord 
 

Denna rapport beskriver en metod för hur ett par jeans kan utvecklas från 

idé till färdig produkt. Den ger förståelse hur denna specifika modell i 40-

tal stil får god passform, önskad design och väl fungerande detaljer. 

Rapporten redovisar hur en skillnadsmåttlista för gradering i tumstorlekar 

kan se ut och hur jeansmodellen kan graderas.  

 

Som tidigare nämnts behöver skillnadsmåttlistan för gradering i 

tumstorlekar en mer omfattande studie än den som utförts i denna rapport. 

Den slutligt sammanställda skillnadsmåttlistan för gradering i tumstorlekar 

är inte prövad mer än en gång. Vid framtagning av en ny skillnadsmåttlista 

är det viktigt att pröva och granska skillnadsmåtten flera gånger för att få 

fram ett bra resultat. Det skulle vara lämpligt att utföra en större studie och 

se hur de graderade storlekarna sitter på flertalet personer. Detta skulle ge 

en mer tillförlitlig källa än den som är framtagen. En annan möjlighet hade 

varit en fältstudie som undersöker hur storleksserier för jeans ser ut i butik. 

Detta genom att mäta av jeans av samma modell i ett storleksspann och 

sedan sammanställa skillnadsintervallerna till en måttlista. En sådan studie 

hade kunnat ge ett bättre svar än vad rapporten redovisar.  

 

Processen för de redovisade jeansgrunderna och modellens passform hade 

kunnat vara en annan. I studier om avprovningsteknik och passform 

påträffas tips om hur problem kan lösas. Där beskrivs att problemområden 

vid midjan, magen eller skinkorna bör justeras först innan resterande 

områden korrigeras (Armstrong, 2010). Denna ordning hanteras inte i 

rapporten. Det skulle dock vara intressant att se om det går att komma 

fram till samma resultat snabbare om denna metod använts. 

 

Fördjupade kunskaper inom jeans och tillverkning kan uppnås via fler 

studier. Nya områden att utforska kan vara att framta olika typer av jeans 

utifrån en och samma grundkonstruktion.  

 

Denna rapport omfattar endast självstudier, men det hade varit intressant 

att komma i kontakt med ett företag som skapar och utvecklar egna jeans 

och ta del av deras tillverknings- och arbetsprocesser. Då hade sannolikt 

arbetsprocessen varit mer effektiv och mer omfattande kunskap hade 

kunnat inhämtas om hur jeans kan framställas i produktion.  
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