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Sammanfattning 
Studien avser framtagning av skidkläder, en jacka och en byxa i herrstorlek, där designen 

bestäms av de funktioner som man vill uppnå i plaggen. Studien är gjord i samarbete med ett 

externt företag som valt ut uppdraget. En undersökning har genomförts för att få fram vilka 

underlag som krävs för att plaggen ska gå att sömförseglas med tejp, vilket därmed gör 

plaggen vattentäta. 

 

Under projektets gång har olika metoder använts för att nå slutresultatet. Digital 

mönsterkonstruktion, toilesömnad, avprovning och gradering är de främsta metoderna.  

Projektets mål har varit att leverera sömnadsprov på båda plaggen i samma material som 

plaggen senare är tänkta att tillverkas i. Olika specifikationer är även framtagna för att 

förbereda plaggen för produktion. 

 

Båda plaggen är graderade i en alfanumerisk storleksserie som har graderats proportionerligt 

efter graderingsunderlag från tidigare studier under designteknikerutbildningen. 

Viddökningen per storlek är 6 cm.  

 

Programvaror som använts är Lectras mönsterkonstruktionsprogram Modaris, Adobe 

Illustrator för plaggskisser och sammanställningar av specifikationer i Microsoft Excel. 

 

Nyckelord: Funktion, design, skidkläder, mönsterkonstruktion, avprovning, vattentätt, 

vattenavvisande, tejpade sömmar, gradering. 

 

Abstract 
The study concerns the development of skiwear, one jacket and a pair of pants for men, 

wherein the design of the garments is determined primarily by the garments intended 

functionality. The study is a result of collaboration with an external company who provided 

the project requirements and goals. 

 

Research was carried out to determine what materials and techniques were necessary to seam 

seal the garments with tape in order to not damage the garments waterproofing ability. 

A variety of methods have been used to achieve the project’s goals. Digital pattern making, 

prototyping, fitting sessions, and grading were the main methods used. 

 

The project’s overall goal has been to deliver a final prototype of both using the same material 

as the garments intended production material. Production specifications have been developed 

to prepare the garments for production. 

 

Both garments have been graded in an alphanumerical size series and are graded 

proportionally through use of grading reports acquired during the design technician program. 

The width increase per size is 6 centimeters. 



 III  

 

The programs used are Lectras pattern making program Modaris, Adobe Illustrator for 

garment sketches, Microsoft Excel for the assemblies of specifications. 

 

Keyword: Function, design, skiwear, patternmaking, fitting sessions, waterproof, water 

resistance, seamsealed, grading. 

Förord 
Jag vill tacka mitt externa företag som gav mig en spännande och lärorik uppgift att 

genomföra. Även ett stort tack till interna handledare som gav mig med de rätta underlagen 

för att jag skulle kunna genomföra uppgiften med ett gott resultat.
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Inledning  

Val av företag 
Flera företag med intressanta produkter kontaktades för att se ifall ett samarbete skulle vara 

gynnsamt för båda parter. Det utvalda företaget har en sportinriktning och är nystartat. De 

behövde hjälp med att ta fram produkter till sin skidkollektion. 

Bakgrund och problembeskrivning 
I dagsläget är det stor konkurrens inom sportklädesbranschen. Jämfört med andra 

klädeskategorier utvecklas sportkläder i snabbare takt. Det är ett innovativt område där 

investeringar i forskning och utveckling sker för att hitta nya tekniker för att främja prestanda 

och komfort (Shishoo, 2005, s. 25).  

 

Tanken med projektet var att utveckla en bas för ett företags kommande skidkollektion. 

Företagets målgrupp är män i medelåldern och produkterna ska vara både estetiskt tilltalande 

samt hålla en hög kvalitet. Därför kommer främst basfunktioner och passform att utvecklas 

och fokuseras på. Det ska finnas en möjlighet för företaget att vidareutveckla plaggen vid 

behov. 

 

Inga grundkonstruktioner eller måttlistor fanns sedan tidigare, därför påbörjades arbetet med 

att utforma ett grundmönster för jacka respektive byxa. 

 

Projektet fokuserade på hur man kan anpassa design efter funktion i plaggen. I rapporten 

kommer olika alternativ att presenteras som lösningar. Projektet berör även hur man anpassar 

plagg för att sömförseglas genom tejpning.  

 

Material och tillbehör som tillhandahölls av det externa företaget motsvarar i hög grad de 

material som produkterna senare är tänkta att tillverkas i. 

Syfte  
Studiens syfte är att produktutveckla skidkläder för herr där plaggets passform och dess 

funktioner avgör designen. Plaggen utvecklas för att kunna sömförseglas med tejp.  

Forskningsfrågor  
- Hur kan man anpassa designen efter plaggets tänkta passform och funktion? 

- Vilka faktorer är viktiga för att kunna producera ett sömförseglat plagg? 

 

Fokus och omfattning 
Fokus ligger på att utveckla en skidjacka och skidbyxor där design och funktion vävs 

samman. Det innebär att anpassa avskärningar för de områden som kräver form, rörelsevidd 

eller fyller en funktion av något slag. Studier av tejpning kommer undersökas och vilket 

underlag som krävs för att tejpa plaggen. 

 

Projektet omfattas av litteraturstudier, digital mönsterkonstruktion, toilesömnad, 

avprovningar, gradering och slutgiltigt sömnadsprov. 
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Avgränsning  
För att avgränsa projektet kommer plaggen inte att sömförseglas via en ”hot air seam 

sealingmachine”. Detta då det krävs lång inlärning av maskinen och den rätta tekniken. 

Istället kommer plaggen att tejpas med hjälp av en strykjärnspress för att få ett likvärdigt 

resultat.  

 

Plaggen kommer heller inte att testbäras i dess rätta miljö på grund av tidsbrist och säsong. 

Avsikten med projektet är att ta fram ett första prov som kan sändas till fabrik för att tillverka 

ett första fabrikssytt prov. 

Metod och genomförande 
 

Den primära forskningsmetoden i projektet är toilesömnad och avprovning. Det är det mest 

effektiva och relevanta sättet att ta fram den information som krävs för att utveckla de plagg 

som projektet grundar sig på. Plaggen kommer att provas på både levande modell och på 

docka. Dockan motsvarar volymmässigt provpersonen som plaggen kommer provas av på. 

 

Avprovning på person är viktig då plaggen ska användas i ett aktivt sammanhang. Därför 

krävs det att plagget provas genom att provmodellen utför olika rörelser som ger en 

uppfattning om hur väl plagget sitter och känns. Provmodellen är erfaren skidåkare och anser 

sig veta vilka faktorer som är viktiga att uppnå i plaggen. 

 

Arbetet med framtagning av produkterna börjar med att man tar fram mönstergrunder till båda 

plaggen för att de ska provas av volymmässigt innan plaggens design utvecklas. Dessa sys 

upp i en toilevävnad. Givetvis finns det en betydande skillnad mellan toilevävnaden och det 

slutgiltiga materialvalen, men i ett tidigt stadium påverkar det inte resultatet anmärkningsvärt 

och används därför ur en ekonomisk synpunkt. 

 

Efter varje avprovning görs anteckningar om förbättringar som behövs göras för att nå det 

eftertraktade resultatet och sedan överförs förändringarna till mönstret. Plaggens design 

kommer även att utvärderas för att se om förbättringar ska göras. Avprovningarna sker 

kontinuerligt genom hela utvecklingen av produkterna tills önskat resultat har nåtts. 

I forskningsprojektet kommer Lectras programvara Modaris användas för 

mönsterkonstruktion, Adobe Illustrator för plaggskisser och Microsoft Excel för 

sammanställningar av produktspecifikationer. 

 

Provplaggen har provats av på företagets provmodell som utgör storlek M. Provmodellen är 

företagets beslutfattare som har befogenhet att avgöra om proven ska utvecklas och förbättras 

eller om de kan godkännas efter en avprovning.  

 



~ 4 ~ 

 

Förutsättningar 
Projektet bestod av heltidsstudier på 8 veckor varav de första 4 veckorna användes för 

framtagning av produkterna. De återstående veckorna omfattade gradering, specifikationer 

och rapportskrivande. 

 

I ett tidigt skede togs skisser fram där båda parter diskuterade fram design, passform och 

önskade funktioner i plaggen. Redan i detta stadium var det viktigt att tänka på att plaggen 

skulle sömnadsförseglas med tejp över samtliga sömmar i produktionen för att göra det 

vattentätt. 

 

Då inga grunder fanns måste de utvecklas först innan arbetet med designen var aktuell. För att 

ta fram grunder krävs kroppsmåttlistor vilka togs fram genom avmätningar på företagets 

provmodell. 

Tidigare forskning 

Att klä sig rätt 
Ett funktionsplagg bör vara slitstarkt, lättskött, snabbtorkande och smutsavvisande. Tygets 

prestanda kan försämras genom frekvent tvättning. Estetik, design och montering är alla 

mycket viktiga för kvalitet, bekvämlighet och högpresterande plagg (Shishoo, 2005).  

En skaljacka och skalbyxa bärs som ett andra eller tredje lager. Plaggen är ofodrade och för 

att uppnå en ultimat värmande och isolerande effekt med plaggen är det viktigt att vara 

medveten om hur man klär sig ifrån grunden. Varje plagglager har olika egenskaper som 

tillsammans skapar en värmande effekt, under förutsättning att man förstår sig på den rätta 

kombinationen.  

 

Det första lagret är ett underställ som bärs direkt mot huden. Plaggets uppgift är att 

transportera bort fukt från huden så kroppen hindras från att kylas ner.  Därför är det viktigt 

att plagget sitter tajt mot huden så fukten snabbast möjligt kan transporteras bort genom tyget. 

Ofta är dessa plagg gjorda i ett syntetmaterial men även ull förekommer, då oftast merinoull 

som är mycket finhårig ull.  

 

Det andra lagret, är till för att värma och isolera. Det kan exempelvis vara en 

fleecejacka/byxa. Materialet bör vara poröst för att kunna isolera den uppvärmda luften kring 

kroppen. Plagget bör sitta löst mot kroppen så att små luftfickor bildas mellan plagglagren. 

Om det blir för varmt ska detta lager plockas bort då dess främsta funktion är att värma 

(Murdoch, 1996, s. 2).   

 

Till sist bärs ett tredje lager i form av skaljacka/byxa vars uppgift är att vara vindtät, 

vattenavvisande och ha förmågan att ”andas”. Detta innebär att materialet transporterar bort 

fukt ifrån kroppen via ett membran som finns i ytatyget (Murdoch, 1996, s. 2).   

Antal plagg-lager som bärs varierar beroende på väderförhållande och temperatur. 

Material 
För att uppfylla de krav som ställs på skidkläder är det viktigt att välja rätt material. 

Skidkläderna ska klara av att hålla kroppen torr och varm under olika väderförhållande. 
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Huvudmaterialet i plaggen är ett vävt tre lagers tyg, figur A, som består av ett yttre material 

gjort av polyamid och en insida gjord av en tunn polyester mesh. Mellan tyglagren ligger ett 

tunt membran som ger tyget förmågan att ”andas”.  Konstruktionsmässigt är membranet en 

tunn plastfilm som laminerats på insidan av ytatyget (Willners, 2006, s. 34). 

 

 
Figur A. Materialets uppbyggnad. 

 

 

Membranets uppgift är att suga upp den fukt som dunstar ifrån kroppen. Eftersom lufttrycket 

är högre mellan kropp och plagg än utanför, pressas fukten ifrån kroppen ut mot membranet. 

Membranet är hydrofilt och samlar upp fukten och därmed upplevs plagget som torrt. 

Tygets yta är hydrofobt vilket innebär att tyget är vattenavvisande. För att få kalla ett material 

vattentätt måste materialet klara av ett vattenpelartest på minst 5000 mm (Willners, 2006, s. 

35). Det tyg som använts i skidkläderna klarar ett vattenpelartest på 10 000 mm. Med 

tejpförseglade sömmar gör detta plagget helt vattentätt. Tyget är även lättskött och vindtätt, 

vilket är ytterligare goda faktorer för ett skidplagg.  

 

Tejpning som sömnadsförsegling 

Materialet i skidplaggen är ett så kallat tre lagers tyg. När plagget sys ihop gör nålen små hål i 

tyget och därmed ökar risken att vatten och fukt tränger igenom tyget. För att undvika detta 

förseglas sömmarna på insidan av plagget med en tejp. Tejpen består av ett vattenfast 

smältlim, ett membran samt i detta fall även en trikåvara.  

 

Tejpningen görs över alla sydda sömmar och för att få en snygg insida på plagget bör man 

välja en tejp med samma färg på trikån som på tygets avigsida. 

 

För att underlätta tejpningsprocessen bör plagget inte ha för många skärningar. Skärningarna 

får heller inte vara överdrivet svängda detta för att reducera risken för att tejpen bubblar sig 

vilket därmed ökar risken för läckage. Dekorationsstickningar på plagget bör undvikas helt. 

Färre tejpade sömmar på insidan ger ett snyggare intryck om plagget inte ska fodras. 

 

Tejpningen sker på en ”hot air heat seamsealing machine” (varmlufts sömnadsförseglande 

maskin). Den används för att applicera tejpen på plagget genom tryck och varm luft, figur B. 
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Figur B. Sömförseglingsmaskinens uppbyggnad. 

 

Maskinen är uppbyggd med två valsar, ca 2-3 cm breda som ligger parallellt mot varandra. 

Vid sammanfogning av tejp och tyg, förs de båda in materialen in mellan valsarna. Ett 

munstycke blåser het luft på tejpen och smälter limmet som sedan förs in mellan valsarna där 

trycket pressar tejpen och tyget samman. Figur C. 

 

 
Figur C. Tejpens materialuppbyggnad. 

 

Eftersom valsarna på maskinen är smala och upphöjda blir framkomligheten lättare och inte 

lika begränsad som på en raksömsmaskin. Det tar lång tid att lära sig jobba med en ”hot air 

heat seamsealing machine” inom produktion då det krävs mycket teknik och kunskap för att 

uppnå ulitmat produktionsfart. 

. 

Kontroll av tejpning 

För att kontrollera att tejpen sitter fast på tyget kan man testa genom att dra av tejpen på en 

provbit. Följer membranet med så sitter tejpen på bra. Om den lossnar kan anledningen vara 

att maskinen inte är rätt inställd angående fart, temperatur, rulltryck och smältbild (Seamtek 

incorporated, 2012). Detta är framförallt känsligt på en trelagers tejp då limmet ibland inte 

tränger igenom trikån på tyget. Tejpen måste täcka över både söm och sömsmån, därför sys 

plagget ihop med så lite sömsmån som möjligt. Vid sammanfogandet av plaggen i detta 

projekt har sömsmånen generellt varit 7 mm. 
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Resultat 

Val av material 
Förstärkningsmaterialet som använts till utvalda delar av plaggen, är som det låter, tänkt att 

agera stärkande på de ytor som utsätts för mest slitage. Dessa områden är axlar, exempelvis 

vid bärande av utrustning eller ryggsäck, samt på knä, benslut, ärmslut och rumpa. Även detta 

material är gjort med en polyamidyta, som klarar av mycket nötning och slitage men har en 

tjockare och grövre ytastruktur än det huvudsakliga tyget för att klara av ännu mer 

påfrestningar. Båda tygerna fungerar utmärkt att tejpas för att försäkra vattentätheten. 

 

För att plagget ska uppnå så hög genomgående kvalitet som möjligt är samtliga utvändiga 

blixtlås vattenavvisande. Det enda undantaget är byxans gylf som skyddas av gylfdelar av 

ytatyget både framför och bakom gylfen. Bakom varje blixtlås, som är placerat utvändigt på 

plaggen, sitter ett lager av ytatyget som fungerar både som fickpåse och skydd mot eventuell 

väta. Det går nämligen inte att garantera att blixtlåsen är helt vattentäta då det är en liten glipa 

för öppningen och det extra lagret med ytatyg garanterar därför att plagget förblir vattentätt.  

 

Övriga material som använts i plaggen är bland annat ett tunt polyesterfoder för undersidan av 

byxans ficklock samt i jackans liftficka. Ju färre material som används desto lättare är det att 

fastställa produktens kvalitet och skötselråd. 

 

Kroppsmått och volym 
För att uppnå en bra passform måste man se över ett par olika faktorer. Rörelsevidd läggs till 

för att plagget inte ska sitta som ett andra skinn över kroppen. Man börjar med att mäta av 

kroppsmåtten på provmodellen. Måtten tas tätt inpå kroppen för att få kroppens egna 

viddmått. I mönstret läggs sedan rörelsevidd till för att skapa en behaglig volym i plagget. 

Tillägget för rörelsevidden beror på vilken passform som man vill skapa i plagget.   

I det här projektet är plaggen sydda i ett stumt material som kräver extra rörelsetillägg då de 

ska användas över andra klädesplagg. För att få en uppfattning om plaggets rätta volym 

provas därför proverna av på en provmodell med två plagglager vilket motsvarar volymen 

ifrån ett underställ och ett andra lager.  

 

För att plagget ska kännas bra när det bärs behöver man skapa en jämn balans i plagget. Det 

innebär att plagget inte får luta framåt eller bakåt (Aldrich, 2006, s. 168). För att avgöra ett 

eventuellt balansproblem provas plaggprovet på en provdocka. På tyget kan man rita raka 

linjer som följer trådriktningen i plagget och man kan enklare se om plagget eventuellt är ur 

balans när det provas av. Vid avprovning på en levande provmodell får personen ofta känslan 

av att plagget vill dra sig antingen framåt eller bakåt om balansen inte stämmer. Det kan även 

märkas visuellt, till exempel att framstycket dippar framtill. Andra avgörande faktorer är 

materialet. Syr man i ett stelt, tjockt eller tunt och stretchigt tyg kan detta givetvis påverka 

passformen och ge olika balans på plaggen även om de är sydda efter samma mönster. Därför 

är det viktigt att ta hänsyn till vilket material plagget ska sys i när man konstruerar mönstret.  
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Val av jackgrund  
För att skapa ett plagg krävs det ett grundmönster att utgå från. Grundmönstret är en bas som 

utgör volymen och plaggets form (Aldrich, 2006, s. 16).  Ett bra grundmönster är A och O för 

ett företag. Om inte grunderna har en bra passform förvärras ofta problemet när designen för 

det nya plagget appliceras. Under detta projekt krävdes både att en jackgrund och en 

byxgrund togs fram. 

 

Vid framtagningen av jackgrund provades fyra befintliga jackgrunder av på en provdocka 

motsvarande storleken på grundjackorna. Jackorna fanns tillgängliga som Textilhögskolans 

undervisningsmaterial via Björn Scollin. Grunderna fotograferades och jämfördes därefter.  

 

Ett sportplagg bör ha lagom volym för att varken kännas trångt eller klumpigt. De jackor som 

hade en väldigt stor volym uppfattades som osmickrande och klumpiga. Därför valdes en av 

de smalare grunderna ut. Den utvalda grunden hade även en tvådelad ärm vilket underlättar 

arbetet med att tillämpa god rörelse i ärm. Jackgrunden saknade namn och kallas här för 

grund X. Jackans grundmönster består av ett framstycke och ett bakstycke och två ärmdelar, 

en större del för fram och en mindre för bak. Kragdelar fanns även tillängliga men 

inkluderades inte. Arbetet började sen med att hitta den rätta volymen i jackan genom att 

provmodellen provade av plagget med motsvarande två lager under för att på så vis få fram 

den mest passande volymen. Detta skedde fram tills provmodellen godkände jackans volym. 

 

Grunden lästes sedan in digitalt via Lectras Digitaliseringsbord som gör det möjligt att 

återskapa mönstret digitalt och sedan vidareutveckla med Lectras programvara.  

Framtagning av jackgrund 
Skidåkning är en aktiv sport där mycket av rörelserna sker kring knän och armbågar. Det är 

därför viktigt att vid just dessa punkter göra plaggen rymliga. Om plagget är för trångt 

upplevs det obehagligt att bäras samt att rörelsefriheten minskar.
1
 För att hitta en jämn balans 

mellan rörelsefrihet och smidighet får man därför prova sig fram för att uppnå ett bra resultat. 

 

Den digitaliserade jackgrunden kontrollerades först så att linjer och mått stämde, såg raka ut 

och att alla hack var utplacerade. På det fysiska mönstret var sömsmånen redan tillagd och 

den behövde därför tas bort. Detta gjordes för att mönsterkonstruktionsprogrammet annars 

hade mätt ut viddmått inklusive sömsmån, vilket hade gett fel uppfattning om vidden. 

Därefter syddes grunden upp i toilevävnad och provades av på företagets provmodell. Det 

upptäcktes ett visst balansfel på framstycket som korrigerades genom att nåla in ett tygveck 

från halsen och neråt. Figur D illustrerar korrigeringen på mönstret med en röd linje. 

 

                                                 
1
 Information ifrån företagets provmodell. 
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Figur D. Korrigering av balans. 

 

Halsvidden ökades även genom en sänkning mitt fram, mitt bak och vid axel. Axelbredden 

kortades av och ärmen förlängdes och breddades. Livlängden kortades mitt fram. 

 

Jackans huva är konstruerad efter Inger Öbergs huvkonstruktion (Öberg och Ersman, 1989, 

1999) som har hämtas in som färdig konstruktionsuppställning från tidigare projekt under 

utbildningen samt modifierats för att anpassas till skidjackan. Figur E. 

 

 
Figur E. Konstruktion av huva. 

Konstruktion av jackmodell 
Det är viktigt att ge plagget tillräckligt med rörelsevidd i ärm samt placera ut ett flertal fickor 

för olika praktiska ändamål som till exempel liftkort, nycklar, karta m m. Även plaggets 

utseende ska tilltala företagets kundgrupp och designas därefter. 

 

Från ärmkullens högsta punkt till ärmslutet drogs en rak linje varifrån ärmen spräcktes upp 25 

mm nertill och ökade därmed vidden i ärmen. Figur F.  
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Den nedre delen av ärmen fick en avskärning för att här placera ett förstärkningstyg. 

Avskärningen anpassades i höjdledd för att väva in ett insnitt vid ärmvecket och på så vis 

skapa en formad ärm på jackan. Ett extra insnitt lades till strax ovanför avskärningen för att 

skapa en jämnare balans i ärmvridningen. 

 

På vänster ärm placerades en ficka där skidåkarens liftkort kan placeras. Fickan är placerad 

mellan armbåge och ärmslut för att både ge en god räckvidd när kortet ska läsas av samt att 

placeringen av kortet inte stör skidåkarens rörelser. Fickan klistras fast på undersidan av 

ärmdelen med en tre lagers tejpdel som har en omkrets 7 mm större än fickfodret. Fickan 

pressas på jackans avigsida och den del av tejpdelen som inte täcks av fickfodret klistras fast 

på jackans avigsida och skapar därmed fickpåsen för fickan.  

 

 
Figur F. Spräckning av ärm. 

 

För att skapa form över axlarna konstruerades en raglanliknande avskärning fram och bak på 

jackan. Avskärningarnas syfte var att väva in form för axlarna. Axeloken sattes sedan samman 

för att eliminera axelsömmen, vilken annars kan ge både vattenläckage och skav vid bärande 

av utrustning.  

 

Bakstycket förblev till stor del oförändrat bortsett ifrån okavskärningen vid axelpartiet och en 

förlängning och avrundning nertill av jackan för att överlappa byxan. På framstycket av 

jackan placerades fyra fickor ut, tre 

utvändiga och en invändig. Fickpåsarna är i 

samma material som ytatyget för att hindra 

eventuellt vattenläckage via blixtlåsen samt 

ge ett snyggare helhetsintryck på jackans 

insida. Figur G. 

 

 

 

 

 

 

Figur G. Teknisk plaggskiss av jacka. 
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Blixtlåsen sys fast i ytatyget och baktill placeras sen fickpåsen. Fickpåsen fästs i olika 

avskärningar för att undvika lösa delar på jackans insida. Jackans nedre fickpåsar sys fast mitt 

fram, i nederkant samt i den övre avskärning som skapats just för att fästa fickpåsarna. 

Avskärningen är lätt lutande för att efterlikna lutningen på bland annat axeloket. Fickan fästs 

inte i sidsömmen för att undvika att de föremål som placeras i fickan lägger sig intill sidan 

och stör armens rörelser. Sidsömmen fästs genom att den tejpas på framstycket ifrån 

avigsidan. Tejpen är av samma typ som senare används för att sömförsegla jackan och göra 

den vattentät.  

 

Bröstfickan på jackans vänstra bröst är konstruerad på samma vis som sidfickorna och fästs i 

olika avskärningar förutom sidsömmen som tejpas. På insidan av jackan finns en ficka som 

ligger mot bröstfickan. Fickan har ett vanligt spiralblixtlås eftersom den inte utsätts för vatten 

och fukt som de andra fickorna. För att se vad som ligger i fickan är mittersta delen sytt i ett 

meshtyg. För att undvika att bröstfickorna ska kännas klumpiga ligger blixtlåsen aningen 

parallellt mot varandra.  

 

Jackans fasta huva består av två sidodelar och en bred panel mitt bak. Huvans öppning har 

sänkts och gröpts ur. En horisontell spräckning har gjorts för att öka huvans volym och ge 

bäraren möjlighet att fälla upp och ner huvan även när frontblixtlåset är knäppt, figur H. Runt 

huvan finns ett reglerbart gummiband monterat för att kunna sluta huvan närmre ansiktet för 

skydd mot vind och vatten.  

 

 
Figur H. Spräckning av huva. 

 

Experimentell konstruktion 
Under utvecklingen av plaggen har det förekommit experimentella konstruktionslösningar. Ett 

exempel är jackans kil under ärmen, vilken har som uppgift att ge mer rörelsefrihet. Kilen 

utvecklades då ett alternativ för ökad rörelse i ärmen önskades. Andra alternativ hade kunnat 

vara en längsgående panel eller en raglanärm. Dessa uteslöts då de skulle ha en större 

påverkan på hela jackans konstruktion och passform.  

 

För att urskilja vilken lösning för rörelsefriheten som fungerade bäst syddes en toile av jackan 

där ena ärmen hade en kil undertill och den andra sidan hade en vanligt isatt ärm. 
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Avprovningen skedde på företagets provmodell som fick avgöra vilken lösning som ansågs ge 

mest rörelsefrihet. Ärmkilen var den mest fungerande lösningen och användes senare i 

slutprovet. 

Val av byxgrund 
Eftersom det finns begränsat med litteratur inom mönsterkonstruktion för herrar valdes de två 

böcker som fanns tillgängliga ut och jämfördes mot varandra. De avgörande faktorerna var 

hur väl måtten stämde med de kroppsmått som tagits av på företagets provmodell samt hur 

byxan upplevdes visuellt i böckerna. Den bäst passande modellen ansågs vara Inger Öbergs 

”Konstruktion av grundmönster till byxa” (Öberg och Ersman, 1989). Byxans mönsterdelar 

består av ett framstycke och ett bakstycke. 

Framtagning av byxgrund 
De mått som inte stämde överens med de angivna måtten i grunduppställningen av byxan 

byttes ut mot de mått som tagits vid kroppsmåttagningen tidigare. Grunduppställningen 

innefattade ett veck på frambyxan som valdes att inte inkluderas på grund av dess irrelevans. 

Genom att följa anvisningarna konstruerades byxmönstret digitalt i Modaris. 

 

Grundbyxan syddes därefter upp i toilevävnad för att provas av på företagets provmodell. 

Byxan provades över ett annat klädeslager för att få uppskattning om volym och vidd.  Över 

stussen uppfattades byxan ge sämre rörelsefrihet enligt provmodellen. Genom att bredda 

grenspetsen fram ökades vidden och problemet försvann. Se figur I. För övrigt krävdes inga 

stora förändringar mer än en lätt avsmalning längs med byxans inner- och yttersöm. 

 
Figur I. Breddning av grenspets. 

 

Konstruktion av byxmodell 
Skidåkarens rörelsemönster sker vid knäna. För att ge skidåkaren tillräckligt med rörelsevidd 

konstrueras fyra insnitt, två på vardera sidan om knäet för att skapa rymd. Med insnitten 

sydda förböjs knäområdet. Knäna är ett av de utsatta områdena för nötning och läckage, 

därför är knäpartiet förstärkt med ett förstärkningstyg. Andra utsatta områden på byxan är 

rumpa och benslut, dessa är också försedda med förstärkningstyg. Figur J. 
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Figur J. Placering av förstärkningstyg. 

 

Byxans framfickor är konstruerade på samma vis som skidjackans fickor. Fickpåsen sys fast i 

midja och sidsöm och återstående sidor tejpas fast mot ytatyget ifrån avigsidan. Detta lämnar 

ett jämnt och snyggt intryck ifrån utsidan av byxan. Bakfickorna stickas fast på 

rumpförstärkningsdelen och tejpas därefter. Ficklocket fästs på fickan med hjälp av 

kardborreband. 

 

Vid yttre benslut är ett längre blixtlås placerat för att underlätta vid på och avtagning av 

pjäxor. När blixtlåset stängts skyddar ett överknäppe blixtlåshuvudet från att fastna i något. 

 

Ett rakt midjeband konstruerades som en rak del med hack för sidsöm, mitt fram och mitt bak. 

För att byxan ska sitta bekvämt är två korta resårdelar fastsydda i midjebandet på båda sidor 

av byxan. Plagget är då tänkt att sitta bekvämare på kunden och anpassas efter antal 

klädeslager som bärs undertill. 

 

Fyra hällor är placerade runt midjan. Vanligtvis placeras fem hällor ut men efter visst 

övervägande har istället fyra stycken placerats ut för att dölja övergången av resårbanden. Ett 

skärp av grov resår är tänkt att användas om kunden så önskar. 

 

Gradering av grund och modeller 
För att få fram fler storlekar från samma plagg graderas mönstret. Vid gradering ökar man 

vidden på bestämda mått för varje storlek för att skapa en proportionerlig ökning av 

storlekarna. 

 

Det externa företaget har ett alfanumeriskt storlekssystem och därför skapades en likvärdig 

storleksserie för skidplaggen. Storleksserien är S-XXL, där M är grundstorleken. 

Viddökningen är 6 cm i varje storlek. 
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Vid graderingen användes underlag från Christina Svensson (2012), för att beräkna 

andelsmässigt var plaggen skulle viddökas samt Jörgen Silows (2009) underlag för viddtillägg 

(bilaga 23). 

 

Till att börja med graderades grunderna för att sedan överföra graderingsvärdena till 

modellens mönsterdelar. Alla plaggdelar graderades proportionerligt förutom fickor och 

fickdelar som flyttades proportionerligt efter de höjd- och längdskillnader som skett av 

plaggdelarna. Fickorna graderades inte beroende på att det då sker en längdskillnad av 

blixtlåsen och det skulle i sin tur betyda att fler blixtlåslängder skulle behöva köpas in. För 

övrigt påverkar det inte plaggens proportioner i någon större grad. Både jackan och byxan 

graderas längdmässigt med 2 cm vardera per storlek. 

 

Gylfdelarna på byxan graderas gruppvis för att undvika fem olika blixtlåslängder. De tre 

minsta storlekarna tillhör en grupp och de två största en annan. Längdskillnaden på de två 

grupperna är 2 cm. 

 

Slutgiltig avprovning 
Den slutgiltiga avprovningen på jacka och byxa skedde med företagets provmodell som 

godkände passformen av plaggen. Avprovningen skedde med motsvarande första och andra 

lager för att utgöra en rättvis motsvarade volym i underplaggen. Provmodellen fick även röra 

sig i plagget och utföra likande rörelser som sker vid skidåkning för att avgöra hur plagget för 

sig. Plaggen uppnådde då företagets förväntningar och godkändes. 

Specifikationer 
 

När plaggen ska skickas till produktion krävs grundliga underlag och för detta har olika 

specifikationer utformats. Det viktigaste är en plaggskiss (bilaga 1-5, 13-15) som visar hur 

plagget ser ut liggandes plant på ett bord. Där ser man tekniska lösningar och får en 

proportionerlig uppfattning av plagget. En plaggmåttlista visar plaggets mått och motsvarande 

mått i de övriga storlekarna (bilaga 6-7, 18). 

 

För att företaget ska få en uppfattning om hur mycket material som behövs köpas in för en 

planerad produktion räknas materialåtgången ut för plaggen (se bilaga 8, 16).  

Övriga specifikationer om skötselråd, avsyning samt bilder på plaggens graderade delar 

skickas med och kan ses som bilagor i slutet av denna rapport. 

 

Resultatdiskussion 

Utformning och funktionalitet 
Designen är framtagen för att gynna plaggen funktionsmässigt. Därför har avskärningarna 

bestämt designen på skidplaggen och anpassats så att plaggen går att sömförseglas med tejp.  



~ 15 ~ 

 

Med dessa faktorer att utgå ifrån utformades plaggen. Axeloket fick en sportig look i form av 

en raglanskärning utan axelsöm. Det minimerar därmed risken för att vatten kan tränga in 

eftersom axlarna är ett av de mest utsatta områdena för vind och vatten. 

 

Vid ärm och benslut finns förstärkningar för att skydda mot skav från till exempel pjäxor. 

Avskärningens vinkel har endast med designen att göra eftersom en mindre höjdskillnad inte 

hade påverkat funktionen. Däremot är skärningen högre mot insidan av byxan än byxans yttre 

kant för att skydda mot skav, ben mot ben. Blixtlåsens funktion gör det möjligt att öppna 

bensluten för på och avtagning av pjäxor. I nederkant finns en flik med tryckknapp som läggs 

över blixtlåsens nederkant och skyddar blixtlåsspännena från förslitningar och från att fastna i 

något. 

 

Vid armbågen formar två insnitt ärmen för att bli förböjd. Det ena insnittet ligger mellan 

avskärningarna och det andra strax ovanför. Knäpartiet framtill på byxorna har även här 

utrustats med ett förstärkande tyg. Knädelen är också formad med hjälp av fyra insnitt, två på 

var sida för att skapa form i knäpartiet. 

 

Utformningen av skidkläderna hade givetvis kunnat utformas på flera olika sätt men detta är 

ett som har visat sig fungera bäst ur estetisk och funktionell synpunkt. Plaggen känns 

genomtänkta och varje avskärning fyller ett syfte mer än bara design. Plaggen kan 

vidareutvecklas eller förändras efter andra förutsättningar eller krav. 

 

Problemställningar och åtgärder 
Plaggen har provats av och analyserats efter passform, känsla och rörelsefrihet. Eftersom 

företaget baserar sin grundstorlek på provmodellen har plaggen inte provats vidare på andra 

provmodeller. Detta kan medföra att plagget sitter annorlunda på en annan provmodell i 

motsvarande storlek. Ofta använder sig företag av en enda provmodell som utgår ifrån de mått 

som företaget strävar efter i sina plagg. 

 

Provplaggen har sytts i ett material anpassat för just dessa typer av plagg och även tejpats 

delvis för att få en uppfattning om hur plaggen kommer se ut estetiskt. Eftersom 

sömnadsförseglingen har skett manuellt istället för med maskin, samt med annan färg på 

tejpen är resultatet inte helt likvärdigt mot ett tänkt säljprov. Utifrån det arbete som gjorts 

finns dock fog att hävda att plaggen har rätt underlag för att fungera att sömnadsförseglas i 

produktion. 

 

Byxprovet, visade sig vid avprovningen, vrida sig något i bensluten, vilket troligen orsakats 

av styvheten i blixtlåsen som sitter på yttre benslutet. Blixtlåsen vill lägga sig plant och inte 

forma sig tredimensionellt som byxan är konstruerad. Detta fenomen uppfattades inte tidigare 

i provmaterialet eftersom de tidigare proverna syddes med andra typer av blixtlås. Slutsatsen 

kan därför dras att det inte orsakats av fel i mönstret. Förslag till förbättring är att använda sig 

av en annan blixtlåstyp eller att placera blixtlåset snett bakom ytterbenssömmen. Om detta 

inte hjälper behöver en mönsterförändring göras på hela byxan, vilket innebär en mer 

omfattande förändring. 
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De spännen som försluter huvan har placerats väldigt nära framkanten men kunde placerats 

längre upp utan att påverka funktionen. Just nu finns det risk att spännena stör användaren då 

de kommer nära blixtlåsen och hakskyddet och därmed upplevs som klumpigt. 

 

Graderingsunderlaget som använts vid graderingen av herrbyxorna har en längdökning på 2 

cm i varje storlek. Eftersom storleksserien innehåller fem storlekar ökar längden 10 cm från 

minsta storlek till största. En mindre längdökning på de större storlekarna kan eventuellt vara 

mer passande. Det finns inget som styrker att en man i storlek ”S” är kortare än en man som 

bär storlek ”XXL”. En viss längdskillnad kan givetvis skilja i de flesta fallen så därför kan en 

mindre ökning på de två största storlekarna vara mer passande. Exempelvis kan de två största 

storlekarna följa längdökningen på storlek ”L” i nederkanten av byxan. Därmed hade 

längdskillnaden ändrats från 10 cm till 6 cm från minsta till största storleken. 

 

De sista sömnadsproverna har provats av på företagets provmodell och godkänts i passform 

och design. Vid jämförelse av plaggmått och mönstermått visade det sig att sömnadsprovet är 

2,5 cm kortare i både innerbenssöm och ytterbenssöm. Detta kan ha hänt vid tillskärning 

och/eller sömnad av plagget. Vid produktion av plagget kommer detta kontrolleras bättre och 

endast godkännas om det ligger inom toleransen för måttskillnader. 

Metoddiskussion 
Valet av metoder som använts under projektet har grundats på erfarenheter ifrån de två åren 

på Designteknikerutbildningen. Vid varje avprovning har anteckningar gjorts. Förändringarna 

har sedan förts in i den digitala modellfilen. För att underlätta arbetet i 

mönsterkonstruktionsprogrammet finns alltid grundmodellen kvar att jämföra mot. Därmed 

kan man se alla förändringar gjorda på modellen och jämföra mot originalet som ligger 

undertill i ett annat lager. Dessa skiljs åt genom olika färger på linjerna. 

 

Vid framtagning av grunderna för jackan och byxan gjordes förändringar direkt på den inlästa 

jackgrunden och grunduppställningen på byxan. Därför finns ingen digital information kvar 

om vilka förändringar som gjorts för att få fram de färdiga grunderna. I plaggens modellfiler 

finns dock förändringarna kvar för vilka ändringar som gjorts för att ta fram skidkläderna. 

Grunderna är därmed tänkta att användas som underlag för företagets vidare utformning av 

plagg. En fördel hade givetvis varit att ha kvar original grunduppställningen för byxan och 

grundmönsterdelarna av jackan. 

 

De material som använts i toilesömnaden har andra egenskaper än det slutgiltliga materialet. 

Därför valdes ett tyg, likvärdigt slutmaterialet, för att sy upp en hel jacka och byxa i och sedan 

utvärdera om konstruktion och rörelse fungerade som förväntat. Eftersom materialen är 

belagda repar sig inte kanterna och behöver därför inte overlockas. Hade ett prov sytts i 

toilevävnaden hade risken varit stor att materialet hade repat upp sig och lämnat liten eller 

ingen sömsmån alls kvar. Provsömnaden i det snarlika tyget gav en bättre uppfattning om hur 

plagget för sig och känns.  

 

De få ändringarna som gjordes efter det att plaggen hade sytts upp i provmaterialet, var så 

pass små att det inte ansågs göra någon skillnad på slutprovet. Emellertid hade det varit 

fördelaktigt att sy upp detaljer på förändringarna för att försäkra sig om att de fungerade på 

plaggen. 
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Ändringarna som gjordes var en tilläggskant på jackans nederkant mitt fram samt en över 

snölåsen på byxornas nederkant. Tilläggskanten hade behövt ha 1 cm bredare sömsmån vid 

inviket för att kunna sys fast under blixtlåset. Detta tillägg har adderats på mönstret efter de 

slutgiltiga plaggen sytts upp. 

 

En förbättring mittfram på jackans överkant hade kunnat utvecklas för att uppnå en bättre 

komfort och en bättre sömnadslösning. 

 

Vid tejpning av plaggen har det inte funnits möjlighet att använda skolans ”hot air heat 

seamsealing machine”. Det har berott på att det tar lång tid att lära sig maskinen och hitta den 

rätta tekniken. Tillräckligt med underlag har inte varit tillgänglig för att veta hur och i vilken 

ordning plaggen ska tejpas. Fabriker som jobbar med sömnadsförsegling har stor kunskap om 

detta och därför kommer plaggen till en början att provtillverkas utan anvisningar från 

företaget. 

 

Kvalitet och miljö 
En aktuell fråga är hur mycket vi konsumerar. De företag som ställer höga kvalitetskrav på 

sina produkter förväntar sig att kunderna ska göra desamma och vara villiga att betala ett 

högre pris. Tyvärr är det ofta kvantitet och lägre priser som vinner över kvalitet. 

 

I utformningen av dessa produkter har plaggen varit väl genomtänkta för att uppnå en så god 

kvalitet som möjligt. Givetvis spelar även andra faktorer roll såsom material, sömnads-

kunskaper och noggrannhet. Ett exempel på en kvalitetsförbättring inom sömnaden är jackans 

ärmkilar. Dessa kilar har fyra punkten som är utsatta för en hel del dragningar och slitningar 

när plagget bärs. För att förbättra det utsatta området har en tränsförstärkning placerats ut i 

varje hörn. 

Slutsatser 
Projektet har visat på att funktionerna i plagget kan avgöra designen istället för det omvända, 

vilket är det mest förekommande. Genom att skapa form och anpassa avskärningarna på 

plaggen för placering av fickor och förstärkningstyg har designen fått anpassa sig efter dessa 

förutsättningar istället, vilket har fungerat utmärkt. 

 

Tejpning av plaggen har varit möjlig eftersom plaggen har anpassats redan vid konstruktionen 

och då tagit hänsyn till de rätta förutsättningar som krävs, som material, sömsmånsbredd, 

antal avskärningar och avancerade skärningar. De metoder som använts har fungerat bra och 

med hjälp av god struktur och förberedelser har projektet genomförts med ett gott resultat. 

Slutord 
Kunskaperna från utbildningen har använts för att genomföra projektet. Projektets omfattning 

har varit stor och krävt mycket extra tid för att kunna genomföras. Det har gett mig en stor 

kunskap om funktion och material samt hur viktigt det är för funktionsplagg att vara helt 

genomtänkta för att uppnå bästa kvalitet och funktionalitet. 
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Projektet kan utvecklas vidare om fler eller andra funktioner efterfrågas i plaggen eller om 

plaggen ska fodras. Om företaget vill utveckla damplagg med liknande utformning kan en 

undersökning göras om storleksserien anses passande. Vanligtvis är damplagg mer formade 

och en viddökning på 6 cm kan göra stor skillnad. Kanske hade en numerisk storleksserie 

varit mer passande, där viddökningen istället är 4 cm per storlek. 

 

 

Att arbeta mot ett företag har varit mycket givande och lärorikt. Uppgiften har varit mycket 

omfattande men med god hjälp från interna handledare på Textilhögskolan har den 

information och det material som krävts funnits tillgängligt för att genomföra studien. Därmed 

går ett stort tack ut till de lärare som varit involverade, även till min externa handledare som 

delat med sig av idéer, material och erfarenheter. 
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