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Sammanfattning 

Den här rapporten förklarar hur arbetsprocessen med att ta fram mönster på ett mindre 

modeföretag kan se ut. I detta fall är företaget Rodebjer och uppdraget har varit att konstruera 

mönster, gradera och sy upp tre byxmodeller till deras sommarkollektion för 2011. De tre modellerna 

kallar vi Acapulco, Bonnie och Debbie. Modellen Acapulco är en byxa med hög midja och utställda 

raka ben med pressveck. Bonnie har låg midja smala ben med pressveck och formskuren linning. 

Debbie har hög midja med djupa veck fram avsmalnande kortare ben och bygger på Acapulcos 

mönster. Mönsterkonstruktionen har gjorts utifrån Rodebjers måttlistor och Design. Byxorna är 

graderade i stolekarna XS-L med S som grundstorlek, även detta utifrån Rodebjers måttlista. 

Resultatet kan ses på bilderna 1, 2 och 3. 
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1. Inledning 

När jag började leta efter ett företag att göra examensarbetet för sökte jag främst efter ett lite 

mindre företag med unik och egen design. Jag skickade ut över 20 ansökningar till olika företag inom 

beklädnadsindustrin och blev väldigt glad när de hörde av sig från Rodebjer, ett mindre 

damklädesföretag beläget i Stockholm som jag länge beundrat för deras design och känsla för tidlöst 

och elegant mode. Det har länge varit viktigt för mig att inte följa trender, eller överkonsumera. Då 

vill jag hellre arbeta med hållbar design. Det tycker jag att Rodebjer står för.  

1.1 Bakgrund och Problemprecisering 

När jag den tionde maj 2010 var uppe i Stockholm på intervju för Rodebjer fick jag träffa 

produktionsansvarige Madeleine Öhrström samt designern Lisa Sander. Lisa ställde upp på att vara 

min handledare under examensarbetet. De förklarade att de ville ha hjälp med att ta fram mönster 

till två par byxor, eventuellt också en kavaj i mån av tid, till sommarkollektionen 2011. Byxorna hade 

arbetsnamnen Wolf och Bumblebee. Det blev istället tre par byxor till slut. Uppdraget har varit att 

konstruera, gradera och sy upp provplagg.  Arbetet har utgått ifrån deras skisser och måttlistor samt 

idéer som vi arbetat fram tillsammans. Min egen erfarenhet och kunskap av mönsterkonstruktion har 

också legat till grund för arbetet. 

1.2 Företaget Rodebjer  

Modeföretaget är beläget på Upplandsgatan 7 i Stockholm, för närvarande jobbar åtta personer på 

huvudkontoret och tre personer i den egna butiken på Jakobsbergsgatan 6. De arbetar i huvudsak 

med dammode och damaccessoarer för en trendkänslig och medveten kundkrets. Tillverkning sker i 

huvudsak i Kina men också i en del i länder i Europa t. ex Litauen och Turkiet.  

Chefsdesignern och verkställande direktören Carin Rodebjer startade företaget Rodebjer form AB, år 

2001. Hon började sin designerkarriär på den anrika skolan Fashion Institute of Technology i New 

York 1999. I staden blev hon uppmärksammad när hon bar sina egendesignade kläder. Kläderna 

började säljas i några av de många trendiga butikerna där och när hon återvände till Sverige 2001 

fortsatte hon skapa kläder under det egna märket Rodebjer. Nu har företaget etablerat sig ordentligt 

och har en självklar plats på Sveriges modescen. Varje år släpper de tre kollektioner. En höst/vinter 

en vår/sommar och en exklusivare kollektion 10X10, (ten by ten) tio klänningar i tio exemplar vardera 

som bara säljs i utvalda butiker. Dessa plagg kostar lite mer men har blivit väldigt populära. 

Hennes omisskännliga känsla för nutida men ändå tidlösa design har gett utmärkelser som ”Årets 

designer” från Svenska modetidningen Elle 2002 och 2005 och även Guldknappen från tidningen 

Damernas värld 2005. Hon säger själv att de människor hon beundrar har en ”tidlös elegans” och det 



Mönsterkonstruktion, gradering och sömnad: Tre byxmodeller ett Examensarbete av: Maria Lindeberg 2010 
 

5 
 

är också så hon vill att hennes kollektioner ska kännas. Idag säljs kläderna i flera länder, förutom 

Sverige, bland annat Australien, England, USA och Ryssland (www.rodebjer.com 2010). 

1.3 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att skapa förståelse för hur man inom ett minde klädföretag kan 

arbeta med att ta fram och designa byxmodeller, med hjälp av måttlistor skisser och avprovningar. 

Syftet är också att förklara arbetsprocessen från skiss till färdigt uppsytt prov. 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet har nästan uteslutande varit praktiskt därför kommer jag i den här rapporten inte 

beskriva alla ändringar som genomförts. Sömnaden kommer bara beröras lätt när det är relevant. 

Många mönsterändringar har också gjorts som inte påverkat det färdiga resultatet och dessa 

kommer inte heller tas upp i rapporten.  

1.5 Metod och genomförande 

Företagets önskan var att få hjälp med att konstruera mönster, gradera och sy upp tre byxmodeller 

enligt deras design. För att inte blanda ihop olika modeller ger de alla plagg namn. Byxorna har de 

valt att kalla: Acapulco (hette från början Wolf), Bonnie (hette från början Bumblebee)och Debbie. 

De hade redan färdiga skisser på Acapulco och Bonnie med tillhörande måttlista att utgå ifrån. 

Debbie kom till senare och bygger på Acapulco . Skisserna har tolkats av 

mig och jag har utgått från grundkonstruktioner som passade för 

modellerna. All mönsterkonstruktion och gradering har skett i Lectras CAD- 

programvara Modaris. Två olika grundmönster har använts. För Acapulco 

och Debbie användes STU:s (Styrelsen för teknisk utveckling) 

grundkonstruktion av byxa och för Bonnie, Inger Öbergs byxgrund (STU-

stencil från Margareta Edlund 2009)(Öberg 1999 ss.280-283). Den första 

byxan Acapulco, hade de en klar bild av från början hur den skulle se ut, 

både skisser och måttlisa var tydliga. För Bonnie fanns en ganska klar bild 

men måttlistan var inte komplett. Debbie har vuxit fram under processen 

och bygger på Acapulcos mönster samt är inspirerad av en färdig modell, 

Tortola, som ingår i sommarkollektionen 2011.   

1.5.1 Acapulco 

Acapulco är en byxmodell med hög midja, insnitt bak med knäppbara 

passpoalfickor, sidfickor fram och smal rak linning med hällor. Utställda 

långa raka ben med pressveck(bild 4).  

Bild 4 Acapulco 
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När jag först såg plaggskissen och måttlistan bestämde jag mig för att utgå ifrån en byxgrund som jag 

tog fram under byxprojektet (Vt. 2009). Grunduppställningen från STU tyckte jag var lämplig då den 

är lite vidare och rakare i modellen. Det visade sig vara ett bra val. Jag ändrade mönstret så att 

måtten stämde överens med de från Rodebjers måttlista för deras grundstorlek small. Efter det 

sydde jag upp den första toillen. Jag provade byxorna på en kompis, Ami Ekström, som har storlek 

small (se bilaga 2 bilder 1-4).  

Efter inprovningarna gjorde jag en del ändringar, bland annat ett VIM (veck i mönstret)under stussen 

och ytterligare utställning av benvidden med ca 4cm runtom. Jag tog bort insnittet i midjan fram och 

förlängde grensömmen bak för att få ett påsigare utseende (Anttila, Jokinen s.62).  

Ett problem jag hade med grensömmen var att det i beskrivningen löd att de ville ha en låg gren fram 

men vara mer tajta bak (se bilaga 1 s. 4). För att beskriva vad de var ute efter fick jag en 

inspirationsbild (se bilaga 2 bild 5). Detta kände jag var den stora utmaningen eftersom det är 

omöjligt att få grensömmarna att mötas på olika höjd. Det blev en kompromiss, den är lite lägre i 

grenen än grundmönstret men inte så låg som deras önskan varit från början.  

Senare åkte jag upp till Stockholm eftersom de ville att jag skulle sitta där och jobba. Med mig hade 

jag fyra toiller, två på Acapulco och två på Bonnie. Jag trodde att de skulle ha en provmodell där med 

rätt mått, men det visade sig att de provar på sig själva. När vi provade på Lisa, som ligger närmast i 

storlek upptäckte jag att byxorna var lite stora över höfter och stuss, jag nålade in nästan 1cm på 

varje sida över höften och midjan vilket motsvarar nästan en hel storlek. Ytterligare vidd togs bort 

under stussen med hjälp av ett VIM, benen ställdes ut ännu mer, knä och fotvidd låg nu på 58cm. 

Nästa toille ville de ha uppsydd i ett tyg mer likt det tyg de tänkt sig till kollektionen. Jag fick därför 

ett gult tyg i viskos att sy upp nästa prov i. Den sista inprovningen innan färdigt plagg var väldigt 

framgångsrik. I det gula viskostyget blev fallet helt annorlunda och vi var alla överens om att 

modellen var bra (se bilaga 2 bild 6). Jag fick klartecken att passformen på modellen var klar. Under 

denna period satt jag på huvudkontoret i Stockholm och arbetade. Det gick bra förutom avsaknaden 

av utskrivningsmöjlighet. Detta gjorde att jag tog beslutet att fortsätta arbetet i skolan i Borås. 

Eftersom passformen nu var bra gjorde jag klart mönstret för att kunna sy upp. Jag konstruerade 

fickor och gylfdelar enligt måtten på måttlistan (se bilaga 1 s.2) . För att kunna sy den färdiga byxan 

skickade Rodebjer tyg till alla byxorna. Sömnaden utfördes i sysalen på skolan enligt de riktlinjer vi 

lärt oss under byxprojektet. Jag utgick också från den beskrivning jag fått från företaget(se bilaga 1 

s.4). Den färdiga byxan provades på Elin Wallin (se bilaga 2 bilder 8-10). 
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1.5.2 Bonnie 

Bonnie är en byxa med låg midja, insnitt bak med passpoalfickor. Sidfickor 

fram och formskuren linning med hällor. Byxan kännetecknas också av smal 

passform och avsmalnande normallånga ben med pressveck (Bild 5). 

Modellen Bonnie, hade från början arbetsnamnet Bumblebee. När jag fick 

bilden och måttlistan var inte alla mått ifyllda (se bilaga 1 s.6). Det innebar att 

jag fick friare händer och det har resulterat i att jag lagt ner mer tid på den i 

jämförelse med de andra modellerna. Jag valde att utgå ifrån Inger Öbergs 

byxgrund, som vi tagit fram under byxprojektet (Öberg ss280-283). Den 

passade bra eftersom den är lite mer figurnära men ändå inte tajt. Det första 

jag gjorde var att sänka midjan och ta bort insnitten fram. Sedan la jag in 

måtten från listan. Jag sydde en toille som jag provade av på Ami och efter det sänktes midjan 

ytterligare fram och höjdes bak (se bilaga 2 bilder 11-14). Jag insåg också att byxan var för låg i 

midjan för en rak linning eftersom den stod ut från kroppen (se bilaga 2 bild 13). Därför gjorde jag 

den svängd istället. Efter avprovningen på Lisa i Stockholm, gjordes fler intagningar i midjan och VIM 

gjordes för att få bort vidd över stussen. En tredje toille syddes upp efter dessa ändringar i ett 

stretchdenimtyg som jag fick från deras förråd (se bilaga 2 bild 15-16). Tillbaka i Borås fortsatte jag 

fila på passformen. Det var framförallt grenen fram som ställde till problem. 

Jag fick den inte att bli slät när jag provade på Linnea Eklann(se bilaga 2 bild 

17). Jag tog också in ytterligare i midjan och under stussen(se bilaga 2 bild 

18) och gjorde en del justeringar på grensömmen, som var för lågt skuren, 

enligt instruktioner från boken Provning och Formning (Anttila, Jokinen s.60). 

Därefter sydde jag upp ytterligare ett prov. Denna gång hittade jag min 

klasskamrat Elin att prova på (se bilaga 2 bilder 19-21). Vid avprovningen 

tyckte jag att grenen var bra och fick klartecken från Lisa att sy upp i det 

riktiga tyget. Rodebjer hade skickat ett svart tyg i en blandning av ull, 

polyester och elastan. Tyget hade en del stretch och det var inte helt lätt att 

sy i men resultatet blev bra och jag provade av på Elin igen (se bilaga 2 bilder 

22-25).  

1.5.3 Debbie 

Debbie är en byxa med hög midja och två djupa veck fram, insnitt och 

passpoalfickor bak. Byxan ska också ha sidfickor fram och smal rak linning 

med hällor samt påsig passform upptill med kraftigt avsmalnande ben och 

smal fotvidd. Debbie har också kortare benlängd (Bild6). Bild 6 Tortola/Debbie 

Bild 5 Bonnie 



Mönsterkonstruktion, gradering och sömnad: Tre byxmodeller ett Examensarbete av: Maria Lindeberg 2010 
 

8 
 

Som nämnt tidigare var det inte meningen att det skulle bli tre par byxor. När vi provat av Acapulco 

var de nöjda med passformen och det beslutades att jag skulle jobba fram ytterligare en byxmodell 

baserad på den. Rodebjer tyckte att det skulle passa bra in i kollektionen med en byxa med hög midja 

och djupa midjeveck, smalare och lite kortare ben. För att få inspiration och en klar bild om vad de 

ville ha, fick jag en skiss och måttlista på byxan Tortola som redan var klar till sommarkollektionen 

2011(se bilaga 1 s. 9). Jag började med att smalna av de vida benen 10cm runt knävidden och 24 cm 

vid fotvidden. Midjan spräcktes upp 6cm på två ställen för att få till vecken. För dessa ändringar 

utgick jag ifrån måttlistan på Tortola (ibid.). Jag sydde snabbt upp ett första prov som jag provade på 

Linnea (se bilaga 2 bild 26). Efter att förgäves ha väntat flera dagar på svar från Rodebjer beslutade 

jag att göra några ändringar som jag själv tyckte skulle passa. Så jag sydde upp en andra toille (se 

bilaga 2 bilder 27-28). 

Efter att jag skickat bilder på andra toillen fick jag kommentarer angående veckens placering och 

riktnin. De ville att vecken skulle vara lagda bakåt, med öppningen framåt. För att förtydliga skickade 

de en bild (se bilaga 2 bild 29). De ville också att benen skulle smalnas ytterligare. Efter dessa 

ändringar och några lite mindre justeringar sydde jag upp ytterligare en toille(se bilaga 2 bilder 30-

32). Svaret dröjde och jag började få bråttom eftersom det var mindre än en vecka kvar av 

arbetstiden. När jag äntligen fick kommentarer var det ganska mycket de ville ha ändrat. De bifogade 

en skiss för att illustrera hur de ville ha det (se bilaga 2 bilder 33-35). De ville att midjevecken skulle 

vara ännu mer framträdande, därför flyttades de fram ca 2cm mot mitt fram och gjordes åtta 

centimeter djupa. Jag insåg att det inte fanns tid att sy fler toiller så vi kom överens om att köra på 

direkt i det riktiga tyget, samma som Acapulco sytts i, 65 % Polyester och 35 % Viskos.  Som tur är 

stötte jag inte på några problem under sömnaden och de blev nöjda med den färdiga byxan. I brist på 

modeller provade jag av byxorna på mig själv (se bilaga 2 bilder 36-38). 

1.5.4 Gradering 

Graderingen bygger på Rodebjers egna graderingsunderlag och är i storleksserien XS-L med S som 

grundstorlek(se bilaga 1 s.13). Alla tre byxmodellerna är graderade på samma sätt. Då storleksserien 

från företaget har samma graderingsskillnader som det vanliga sifferbaserade storlekssystemet vi 

brukar använda oss av valde jag att göra en EVA- fil (textfil med information om vilka storlekar samt 

vilket värdestegringstal som ska ingå) med angivna storlekar och värdestegringstalet två. Detta skiljer 

sig från det vanligare sättet att använda sig av bokstavsstorlekar då skillnaden mellan storlekarna 

brukar vara en och en halv gånger högre än i siffersystemet.  

 Jag har förutom dokumentet från Rodebjer använt mig av graderingspapper vi tilldelats av Christina 

Svensson under graderingskursen vårterminen 2009. För att underlätta graderingen infogades en 
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korrekt graderad byxgrund i de färdiga modellfilerna. Graderingen flyttades över punkt för punkt 

med verktyget Equate i Modaris. Fickor och gylflängder är graderade enligt företagets måttlista (ibid). 

Den färdiga graderingen kan ses på bilderna 39-41 i bilaga 2. 

2. Resultatbeskrivning 

De första byxorna att bli klara var Acapulco. Uppsydda i rätt tyg ser de ut som bilden företaget gav 

mig och måttlistan stämmer till viss del överens med den ursprungliga. Vissa ändringar i listan har 

gjorts under arbetets gång och de nya måtten har skrivits in i en egen kolumn (se bilaga 1 s.2).  

Byxan Bonnie har förändrats ganska mycket sedan den första skissen. På måttlistan finns både de 

gamla och de nya måtten (se bilaga 1 s.6). Eftersom det inte fanns en klar bild av hur Bonnie skulle se 

ut från början har arbetsprocessen sett lite annorlunda ut i jämförelse med de andra modellerna. Det 

har varit spännande att se dem växa fram under veckorna. 

Debbie blev de sista byxorna att bli klara. Eftersom måttlistan jag fick var på ett par andra byxor 

stämmer de nya måtten inte överens med de på listan. Jag har inte fått någon riktig skiss på Debbie 

utan alla bilder i arbetet är på byxan Tortola. På måttlistan har de nya måtten förts in i en egen 

kolumn (se bilaga 1 s.9). 

3. Diskussion 

Det är aldrig helt enkelt att kommunicera i bilder och text. Det har tagit många timmar att försöka 

fårstå och tolka måttlistor och skisser. Ofta har det tagit lång tid att få svar på e-post och många 

gånger har det varit väldigt frustrerande. Jag kan bara tänka mig hur mycket svårare det är när 

personen du kommunicerar med sitter på andra sidan jordklotet, talar ett annat språk och har helt 

andra kulturella referensramar. Så är dock ofta fallet i textilbranschen och det har blivit allt viktigare 

att säkerställa kvalitet och produktion. Ofta har man hjälp av olika webbaserade databaser så kallade 

PDM system, men dessa kan kosta mycket pengar och ofta har ett mindre företag som Rodebjer inte 

råd att köpa in ett sådant. Jag blev förvånad över hur lite information de skickar till fabriken som ska 

tillverka deras plagg. Själv hade jag ju turen att kunna ringa och e-posta så fort jag undrade något. Jag 

blev också överraskad av att nästan ingen på företaget kunde något om mönsterkonstruktion och 

detta får mig att undra över hur framtiden ser ut inom yrket.  

Det har varit mycket intressant och lärorikt att försöka tillfredställa en kund, ett företag som vet vad 

de vill ha. Många gånger har jag tvivlat på min egen förmåga men jag har också upptäck styrkor hos 

mig själv som mönsterkonstruktör. Ofta känner jag att jag presterar bättre när jag är stressad och har 
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höga förväntningar ställda på mig. Förväntningar som ofta kommer från mig själv. Jag är glad över att 

jag kan sluta min utbildning med en uppgift jag är stolt över att jag genomfört. Det har tagit tid men 

jag är nöjd med resultatet.  

4. Slutsatser och slutord 

Arbetet beskriver ett alternativt tillvägagångssätt av mönsterkonstruktion och gradering utifrån 

Rodebjers skisser och måttlistor. Resultatet har blivit tre par färdiga uppsydda byxor, med tillhörande 

mönster. Produktspecifikationerna och måttlistorna är Rodebjers egna, dessa har inte ändrats, men 

information har lagts till i form av nya plaggmått. Det är nog sannolikt att resultatet skulle bli 

annorlunda om någon annan utfört arbetet. När det gäller praktiska uppgifter där mycket av 

kunskapen utgår från den enskilda individens erfarenheter är det ofrånkomligt att det blir så. Att 

beskriva en praktisk process som denna i text och bild har visat sig vara en större utmaning än jag 

först trott.  
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Teknisk plagsskiss med anvisningar

Mönsterdelar

Bonnie, Kalkylläggbilder och åtgångsberäkning

Debbie, Kalkylläggbilder och åtgångsberäkning

Bilaga 1

Produktspecifikationer

Innehåll

Acapulco
Måttlista

Tillbehörsspecifikation

Teknisk plagsskiss med anvisningar

Mönsterdelar

Bonnie

Måttlista

Tillbehörsspecifikation

Acapulco, Kalkylläggbilder och åtgångsberäkning

Debbie

Måttlista

Tillbehörsspecifikation

Mönsterdelar

Graderingsunderlag



SPRING/SUMMER 2011

COMMENTS: 

MEASUREMENTS

Uppsytt prov

S PPS PROD

A Waist / top of pant 72 70 FABRICS / TRIMS

B Seat, 18 cm from top of pant 104 96

C Thigh 60 62

D Inseam 77 79

E Knee width 58 58

F Bottom leg 58 58

G Front rise 32 31

H Back rise 40 38,5

I Fly length 16 16 WORKMANSHIP/FINISH

J Waistband width 3 3 1 ok

K Pocket length, front 13 13

L Pocket width, front 6 6

M Pocket placement from cb 4,5 4,5

N Pocket placement from waistband 9 9

Pocket length, back 1 1

Pocket width, back 12 12

Pleat depth / SAMPLE APPROVED FOR PRODUCTION: 2

TYPE OF SAMPLE : 

REVISED PROTO/SIZE SET/PPS REQUIRED: 

MEASUREMENT

CHECKED BY: 

SUPPLIER: Tong Hui/ Warp & Weft

QUALITY:

STYLE NO: 

STYLENAME: 

100% Tencel

2010-04-07

Acapulco

DATE:
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L
K

J



BILL OF MATERIAL

STYLE NO: QUALITY: 100%Tencel, Art.no. 4235 SEASON: SS11

STYLE NAME: ACAPULCO SUPPLIER: Warp & Weft DATE: 07-04-10

FABRIC DETAILS

STYLE DESCRIPTION: High cut pant

Fabric: 65% Polyester, 35 % Viskos

COLORS Light Sand Faded Black POSITION/DESCRIPTION

Trouser Light Sand Faded Black

Pocket bag Viscose lining Matching Matching

PROTO X1

SALESAMPLES X1 X1

ARTWORK DETAILS POSITION/DESCRIPTION

TRIM DETAILS POSITION/DESCRIPTION

Trouser hook and eye 1 Shiny silver 1 Shiny silver

Buttons for pockets 2 Matching 2 Matching 4 Metal holes, similar to Soft cotton ref, plain finish

LABELING DETAILS POSITION/DESCRIPTION

Mainlabel White White Waistband cb 

3

Hook as on men's trousers
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Mönsterdelar Acapulco



SPRING/SUMMER SS11

COMMENTS: 

MEASUREMENTS

1

4

Uppsytt prov

SS

A Waist / top of pant 83 78 FABRICS / TRIMS

B Seat, 18 cm from top of pant 99 99 1

C Thigh 59 Gör en rak smalt ben 59 2

D Inseam 61,5 78

E Knee width 40,5 Gör en rak smalt ben 38

F Bottom leg 32,5 Gör en rak smalt ben 30

G Front rise 25 Gör en bra höft byxa 20

H Back rise 34 Gör en bra höft byxa 32

I Fly length 15 13 WORKMANSHIP/FINISH

J Waistband width 4 3,2

K Pocket length, front 14 14

L Pocket width, front 5 5

M Pocket placement from cb 5,75 5,5

N Pocket placement from waistband 6.5 6,5

Pocket length, back 1,3 1,3

Pocket width, back 11,5 11,5

Blet loops width x length 5*0.8 4*0,8

6

REVISED PROTO/SIZE SET/PPS REQUIRED: 

SAMPLE APPROVED FOR PRODUCTION: 

CHECKED BY: 

TYPE OF SAMPLE : 

MEASUREMENT

Blev smalare vid sömnad, på mönstret är den 3,5

STYLE NO: 

QUALITY:

SUPPLIER: 

STYLENAME: Bonnie

DATE: 2010-04-06
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L
K

J



BILL OF MATERIAL

STYLE NO: QUALITY: 83126, col.1 SEASON: SS11

STYLE NAME: Bonnie SUPPLIER: Kotonteks DATE: 12-04-10

FABRIC DETAILS

STYLE DESCRIPTION: Low cut pant

Fabric: 59% wool, 39% Polyester, 2% Lycra

COLORS Light Sand POSITION/DESCRIPTION

Trouser Black

Lining & pocket bags Viscose lining Black Twill structure, shiny

PROTO X1

SALESAMPLES X3

ARTWORK DETAILS POSITION/DESCRIPTION

TRIM DETAILS POSITION/DESCRIPTION

Trouser hook and eye 1 Shiny silver

LABELING DETAILS POSITION/DESCRIPTION

Mainlabel White White Waistband cb 

7

Hook as on men's trousers
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Mönsterdelar Bonnie



SPRING/SUMMER 2011

COMMENTS: 

MEASUREMENTS

Uppsytt prov

S PPS PROD

A Waist / top of pant 76 74 FABRICS / TRIMS

B Seat, 18 cm from top of pant 115 99

C Thigh 63 62

D Inseam 78 72

E Knee width 48 43

F Bottom leg 34 33

G Front rise 29 30,5

H Back rise 38 38

I Fly length 16 16 WORKMANSHIP/FINISH

J Waistband width 3 3

K Pocket length, front 13 13

L Pocket width, front 3 3

M Pocket placement from cb 4,5 5

N Pocket placement from waistband 9 9,5

Pocket length, back 1 1

Pocket width, back 12 12

Pleat depth 2,5 4 SAMPLE APPROVED FOR PRODUCTION: 

Inseam lining 3 8

Bottom leg lining 58 9

REVISED PROTO/SIZE SET/PPS REQUIRED: 

measured flat

CHECKED BY: 

TYPE OF SAMPLE : 

MEASUREMENT

STYLE NO: 

QUALITY: Kotonteks 83126

SUPPLIER: Deguar

STYLENAME: TORTOLA

DATE: 2010-04-12A

B

C

D

E

F

G

H

I

L
K

J



BILL OF MATERIAL

STYLE NO: QUALITY: 83126, col.1 SEASON: SS11

STYLE NAME: Tortola SUPPLIER: Kotonteks DATE: 12-04-10

FABRIC DETAILS

STYLE DESCRIPTION: High cut pant

Fabric: 65% Polyester, 35 % Viskos

COLORS Light Sand POSITION/DESCRIPTION

Trouser Light Sand

Lining & pocket bags Viscose lining Black Twill structure, shiny

PROTO X1

SALESAMPLES X3

ARTWORK DETAILS POSITION/DESCRIPTION

TRIM DETAILS POSITION/DESCRIPTION

Trouser hook and eye 1 Shiny silver

LABELING DETAILS POSITION/DESCRIPTION

Mainlabel White White Waistband cb 

10

Hook as on men's trousers
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Mönsterdelar Debbie



Grading XS S M L

A Waist / top of pant -4 4 8

B Seat, 14 cm from top of pant -4 4 8

C Thigh -1 1,5 3

D Inseam -1 1 2

E Knee width -0,5 1 2

F Bottom leg -0,5 0,75 0,75

G Front rise -0,5 0,5 1

H Back rise -0,5 0,5 1

I Zipper length 0 1 1

J Waistband width 0 0 0

K Pocket length, front -0,5 0,5 1

L Pocket width, front -0,5 0,5 1

Pocket placement from cb 0 0,5 0,5

Pocket placement from waistband -0,3 0,3 0,6

Pocket length, back -0,5 0,5 1

Pocket width, back -0,5 0,5 1
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Consumption: 0,9/4=0,225    (+5%)     0,225X1,05=0,24m

1. Shell fabric, width 1,48m

4 Sizes: XSx1,Sx1,Mx1,Lx1    Used fabric: 4,84m       Eff: 89%

Consumption: 4,84/4= 1,21    (+5%)     1,21X1,05=1,27m

Average consumption Acapulco

2. interlining, width 0,9m

4 Sizes: XSx1,Sx1,Mx1,Lx1    Used fabric: 0,87m       Eff: 76%

Consumption: 0,87/4= 0,217    (+5%)     0,217X1,05=0,23m

3. Pocket lining, width 1,48m

4 Sizes: XSx1,Sx1,Mx1,Lx1    Used fabric: 0,9m      Eff: 81%
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Consumption: 0,65/4= 0,162    (+5%)     0,162X1,05=0,17m

3. Pocket lining, width 1,48m

5 Sizes: XSx1,Sx1,Mx2,Lx1    Used fabric: 0,89m      Eff: 84%

Consumption: 0,89/5=0,178    (+5%)     0,178X1,05=0,19m

Average consumption Bonnie

1. Shell fabric, width 1,48m

4 Sizes: XSx1,Sx1,Mx1,Lx1    Used fabric: 3,53m       Eff: 83%

Consumption: 3,53/4= 0,882    (+5%)     0,882X1,05=0,93m

2. interlining, width 0,9m

4 Sizes: XSx1,Sx1,Mx1,Lx1    Used fabric: 0,648m       Eff: 79%
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3. Pocket lining, width 1,48m

4 Sizes: XSx1,Sx1,Mx1,Lx1    Used fabric: 0,755m      Eff: 84%

Consumption: 0,755/4=0,188    (+5%)     0,188X1,05=0,20m

Average consumption Debbie

1. Shell fabric, width 1,48m

4 Sizes: XSx1,Sx1,Mx1,Lx1    Used fabric: 4,59m       Eff: 78%

Consumption: 4,59/4= 1,15    (+5%)     1,15X1,05=1,2m

2. interlining, width 0,9m

4 Sizes: XSx1,Sx1,Mx1,Lx1    Used fabric: 0,923m       Eff: 73%

Consumption: 0,923/4= 0,23    (+5%)     0,23X1,05=0,24m



s. 2

s. 3

s. 4

s. 5

s. 6

s. 7

s. 8

s. 9

s. 10

s. 11

s. 12

s. 13

Bilder är skickade från företaget Rodebjer

Fotografier är privata och har tagits av Maria Lindeberg

Skärmdumpar är från mönsterkonstruktionsprogramvaran Modaris

Av: Maria Lindeberg

Innehåll

Mönsterkonstruktion, gradering och sömnad: Tre byxmodeller 

Examensarbete för Designteknikerprogrammet i samarbete med 

klädföretaget

Bild 36-38

Bild 39

Bild 40

Bild 41

Bild 11- 14

Bild 15-18

Bild 19-22

Bild 23-25

Bild 26-29

Bild 30-35

Bilaga 2

Bilder, fotografier och skärmdumpar

Bild 1- 6

Bild 7-10
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Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6
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Bild 7 Bild 8 Bild 9

Bild 10
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Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14
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Bil 15
Bild 16

Bild 17 Bild 18
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Bild 19

Bild 20

Bild 21

Bild 22
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Bild 23

Bild 24

Bild 25
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Bild 26

Bild 27

Bild 28

Bild 29
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Bild 30
Bild 31

Bild 32

Bild 33
Bild 34

Bild 35
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Bild 36

Bild 37

Bild 38
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Bild 39
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Bild 40
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Bild 41


