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Sammanfattning 

Examensarbetet gjordes i samarbete med Maria Westerlind AB och målsättningen var att ta 

fram femton modeller inför våren 2011, varav tre har valts ut för närmare analys . 

Konstruktionerna gjordes i Lectras programvara Modaris, dels från färdiga modeller, dels 

från befintliga grunder. Rapporten beskriver tillvägagångssättet för konstruktionen av de tre 

utvalda modellerna och redovisar resultaten av de förstaprover som sytts upp baserat på 

dessa konstruktioner. Utifrån detta har en jämförelse gjorts mellan för- och nackdelar för de 

olika tillvägagångssätten och slutsatsen blir att det är svårt att föredra det ena före det andra 

eftersom tillvägagångssättet bör väljas baserat på modellen som skall konstrueras men att 

upprättandet av ett bibliotek med konstruktionsunderlag skulle kunna vara användbart i 

framtiden. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problemprecisering 

Examensarbetet gjordes på Maria Westerlind AB och uppgiften var att konstruera modeller 

för vårkollektionen 2011. Kollektionen består av omkring 50 plagg varav ett 20-tal i vävda 

material och resten i stickat/trikå. Modellerna bygger till stor del på plagg från tidigare 

kollektioner men med vissa förändringar av skärningar och detaljer och framförallt i nya 

färger och material. Under perioden har 15 modeller konstruerats totalt och av dessa har tre 

modeller valts ut att presenteras mer ingående. Av de tre modellerna har en konstruerats 

från en grund medan övriga två har baserats på mönster på befintliga modeller från tidigare 

kollektioner. Detta leder till en jämförelse av för- och nackdelar mellan de olika 

tillvägagångssätten och en diskussion kring hur konstruktionsprocessen skulle kunna 

förenklas ytterligare. 

1.2. Presentation av företaget 

Företaget Maria Westerlind AB startades 2003 av Maria Westerlind som är ägare och 

designer i tredje generationen. Designeryrket har funnits i släkten ända sedan Marias farmor 

och farfar år 1948 startade märket Westerlinds och öppnade egen syfabrik i Göteborg. 

Företaget involverade så småningom också Marias föräldrar och man gjorde sig ett namn 

med sina populära kjolmodeller. Westerlinds finns kvar men ägnar sig numera åt teknisk 

produktion och istället är det Maria som har tagit över den konfektionerade biten. 

Inspirationen till hennes kollektioner kommer till stor del från farmor Elsas gamla skissböcker 

och med ledorden ”Stay chic forever”1 görs kläder för kvinnor i åldern 20-40 år som vill ha 

unika kvalitetsplagg som kan bäras länge.  

Företagets huvudkontor och showroom ligger i centrala Göteborg och i Westerlinds gamla 

syfabrik i Mölndal finns lager samt en fullt utrustad sysal för sömnad av t.ex. förstaprover. 

Utöver Maria själv har företaget två anställda, en säljare och en mönsterkonstruktris. 

Företaget har licens på Lectras programvaror och konstruktionen görs i  Modaris medan 

läggbilder görs i  Diamino. Dessutom finns en plotter till vilken Lectras utskriftsprogram 

JustPrint används. Vävda plagg konstrueras av företagets konstruktris och till den 

produktionen sköter företaget inköp av tyg och tillbehör, medan trikå och stickat görs av 

leverantörer som även har kontakten med fabrikerna och då tar har hand om 

materialinköpen. Plaggen produceras i Portugal, Litauen, Kina samt Turkiet och tygerna som 

används är till största delen producerade i Europa. 

1.3. Syfte 

Syftet med rapporten är att beskriva tillvägagångssättet för konstruktionen av de tre utvalda 

modellerna samt att redovisa resultatet för de förstaprover som sytts upp baserat på dessa 

konstruktioner. Vidare diskuteras de ändringar som gjorts efter avprovningen av 

                                                      

1
 Texten återfinns på plaggen för vårkollektionen 2010. 
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förstaproverna samt modellernas gradering och som bilagor återfinns produktspecifikationer 

och åtgångsberäkningar av material för respektive plagg2. 

1.4. Avgränsning 

Modellerna har konstruerats med kvinnor i åldern 20-40 som målgrupp och storleksserien är 

32-44. (Dock graderas modellerna upp till storlek 54.) Endast modeller i vävda material har 

ingått i arbetet och arbetet sträcker sig tills dess förstaprover är uppsydda. Eventuella 

ändringar diskuteras men är inte redovisade med konstruktionsunderlag. 

1.5. Målgrupp 

Rapporten vänder sig till läsare med grundläggande kunskaper i mönsterkonstruktion och 

med fördel också i Lectras konstruktionsprogram. 

1.6. Metod och genomförande  

Arbetet började med att designern tog fram skisser på de plagg som skall finnas med i 

kollektionen och eftersom hon är den med störst kännedom om modellbiblioteket var det 

hon som också valde ut vilka modeller som var lämpliga att utgå från. Skisserna gav endast 

en överblick över modellen, inga mått annat än eventuellt längd bak samt knäppkantens 

bredd fanns utskrivna vilket gav utrymme för att kunna anpassa skärningar, ärmlängder och 

liknande efter eget tycke. Tillsammans med skissen delades ett modellnummer ut till en 

befintlig modell (i de fall det fanns ett lämpligt mönster att utgå från) och utifrån detta 

arbetades mönstret om till den nya modellen. Toiller syddes på detaljer eller på hela plaggen 

innan mönstren lämnades till provsömmerskan som i sin tur sydde förstaprover som sedan 

följde med mönstren till fabrik som syprov. Då en befintlig modell använts har den öppnats 

och sparats om och alla delar har döpts om med hjälp av funktionen ”Rename” i menyn Edit, 

allt för att säkerställa att ingen modell sparats över. I variantens kommentarsfönster har 

sedan angetts vilken modell man utgått från tillsammans med ytterligare information såsom 

längd mitt bak och datum för slutkontroll för att underlätta när modellen används på nytt i 

framtiden. 

1.7. Modeller 

Följande modeller redovisas här med de modellnamn som kommer att användas i 

kollektionen. 

1.7.1 94405, blus med halvkrage.3  

Modellen är en blus med skärning från armhålet där siddelen rynkas mot framstyckets 

bröstok. Vidare har blusen dubbelt ok bak med tre paneler som rynkas mot oket och en 

krage endast på framstycket. Ärmen är något rynkad på ärmkullen och i nederkant mot 

manschetten och har ett sprund kantad med snedremsa. Skärningarna på denna modell 

återfinns på ett befintligt plagg ur en tidigare kollektion men mönster till den modellen 

                                                      

2
 Se innehållsförteckning för bilagor. 

3
 Se bilaga 1 för plaggskiss. 
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saknades så för att konstruera denna nya modell användes ett befintligt plagg för inmätning 

av skärningar samt ett färdigt mönster på ytterligare en modell vars ärm var likvärdig med 

ärmen på blusmodellen 94405. Först gjordes ett konstruktionsunderlag genom att befintliga 

mönsterdelar sattes ihop och kopierades så att endast de yttre linjerna fanns kvar för att 

krage och skärningar skulle kunna ritas in i samma modell och ge en bättre överblick över 

utseendet.  

Sedan gjordes de första ändringarna för att få rätt proportioner på blusen. Till att börja med 

var grundmodellens halshål för ringat för blusmodellen så axelsömmen förlängdes med 1 cm 

vid inre axelspets och sedan sänktes det främre halshålsdjupet med 1 cm för att ge halshålet 

bättre balans. Halshålsvidden mättes och jämfördes med grundmodellens halshål. Innan 

krage och skärningar ritades in konstruerades knappslån med hjälp av funktionen Move i 

med F3-menyn tillsammans med funktionerna Sym. Axis samt Symmetrize i F1-menyn. (Se 

bilder 1 och 2 för konstruktion.) 

 

 

 

Bild 2, konstruktion av krage. 

frams 

Bild 1 visar tillägg för knäppkant på höger framstycke. 
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När knäppkanterna lagts till kunde skärningar och krage ritas in i konstruktionen. Placeringen 

av dessa mättes ut på docka och överfördes på modellen. Kragen ritades in efter halshålets 

form (bild 3) och eftersom den skall ligga platt mot framstycket gjordes ingen förändring av 

överkragen gentemot underkragen, den enda skillnaden är att underkragen lagts på skrå. 

 

 

Eftersom blusen är ofodrad behövdes en lösning som gjorde att kragen på ett smidigt sätt 

kunde sys i halshålet och samtidigt avslutas snyggt i framkanten. Det första alternativet var 

att sy fast kragen på samma sätt som man syr fast ett kragstånd, att vända in kanterna och 

sticka fast kragen. Detta sätt gjorde dock att kragen stod upp och istället gjordes ett prov där 

Bild 2 visar höger respektive vänster framstycke med tillsättningar för knäppkanter. 

Bild 3 visar kragkonstruktionen 
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kragen vändsyddes med en snedremsa som sedan veks in och stickades fast under kragen för 

att inte synas från rätsidan. För att göra avslutningen snyggare i framkant fick bandet följa 

med i knäppkanten innan den vändsyddes. Detta sätt blev bättre eftersom kragen låg finare i 

halshålet. Ärmen hade en bra överärmsvidd redan i den befintliga modellen, men ärmkullen 

spräcktes upp för att kunna rynkas mot axeln och ärmens nederkant gjordes vidare än 

manschetten för att rynkas gentemot den. Ett band konstruerades för att användas till 

ärmsprundet och slutligen mättes hållningen in och fördelades för att stämma överens med 

ärmhålet.  

1.7.2 71861, halvfodrad klänning med knäppkant fram.4  

Detta är en klänningsmodell med rak avskärning över bysten samt skärning i midjan och 

foder i kjoldelen. Skissen visade att modellen skall ha byst- och midjeinsnitt men med skissen 

följde ett modellnummer på en modell med prinsesskärning så först lades mönsterdelarna 

ihop för att få ut ett konstruktionsunderlag med insnitt. (Se bilder 4-8.) 

 

 

 

                                                      

4
 Se bilaga 1 för plaggskiss. 

Bild 4-5 visar hopläggning av mönsterdelar och utritning av linjer för insnitt. 

Bild 6-7 visar var mönsterdelen öppnas för att göra bystinsnitt från sidsöm. 
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Oket var bra i den befintliga modellen men ökades med 2 cm och justerades så att 

nederkanten fick en spets istället för att rundas av mot bakstycket. Eftersom livet inte är 

fodrat lades extra sömsmån till på den övre avskärningen för att kanten skall kunna vikas 

dubbelt och tillåta fästning av axelbanden enligt snittritning. (Bild 9.) 

 

 

Den första toillen provades på docka och var för vid över bysten vilket åtgärdades genom att 

0,7 cm togs av i på varje framkant. Dessutom tenderade livet att falla framåt istället för att 

ligga platt mot kroppen och för att justera detta gjordes veck i mönstret från 

bröstavskärningen ner till bystinsnittet, det vill säga att bystinsnittet ökades medan vidden 

fram över bysten minskades (bilder 10-13).  

Bild 8 visar ny mönsterdel för konstruktionsunderlag. 

Bild 9 visar snittritning över hopsömnad av axelband och liv. 
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Även axelsömmen behövde justeras då det kändes som om den fick plagget att luta bakåt. 

En förändring gjordes genom att axelsömmen flyttades fram och axelbanden kortades av i 

axellinjen. Dessutom ändrades lutningen på axelbandet mot axelsömmen för att få bandet 

att ligga jämnare mot bysten. 

Kjoldelarna togs färdiga från en befintlig modell då kjolen rynkas mot framstycket och alltså 

inte kräver någon särskild passform mot livet. Däremot konstruerades kjolfodret för att 

passa mot livdelarna samt mot kjolens framstycksdelar. Kjolfodret passades in så att det skall 

kunna gå med i knäppkanten och fästas i sömmen enligt snittritning (bild 14). 

Bild 10-11  visar veck i mönstret med ökat byst- samt midjeinsnitt. 

Bild 12-13 visar konstruktionsunderlaget för den nya mönsterdelen samt den färdiga 

mönsterdelen. 
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1.7.3 95892, fodrad kavaj.5  

Denna modell är en kortare helfodrad kavaj med tvåsömsärm och krage med ”smokingslag”. 

Ryggen är delad med ett brett ok och en nedre bakre del som är rynkad mot oket. Modellen 

är något utställd och ganska vid i nederkant.  

Till denna modell verkade det bäst att utgå från en livgrund för att lättare kunna kontrollera 

tillägg och viddökningar. I första skedet mättes längden in och justerades, därefter gjordes 

ändringar på axlar, halsringning, ärm- och ärmhål. Eftersom plagget ska ha en ganska vid 

halsringning togs 3 cm av på både inre och yttre axelspets och mitt bak sänktes med 0,5 cm. 

Axelinsnittet flyttades till halsringningen bak. 

 

                                                      

5
 Se bilaga 1 för plaggskiss. 

Bild 14 visar snittritning över hopsömnad av kjoldelens knäppkant med yta och foder. 

Bild 15 visar justering av axel. 
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Kragkonstruktionen baserades på konstruktionen för ”Reefer Collar”6 i Metric Pattern men 

gjordes med egna mått. 

Efter att modellen blivit uppsydd en första gång krävdes en del ändringar i mönstret. 

Ärmkullen höjdes med ca 1 cm eftersom ärmen låg på mot axeln och det främre ärmhålet 

ringades ur ca 3 mm, med motsvarande förändring på ärmen. Dessutom togs ärmen ur och 

nålades fast för att förbättra lutningen och hållningen fördelades därefter på nytt. Sedan 

gjordes också en helt ny konstruktion på krage och slag eftersom det första slaget blev för 

smalt. Den nya konstruktionen baserades på samma konstruktion som den första men med 

nya värden. I övrigt ökades vidden på det nedre bakstycket för att ge mera rynk mot oket.  

1.8. Gradering 

Eftersom alla befintliga mönster, såväl grunder som modeller, hade en färdig gradering 

följde den mesta graderingen med under konstruktionens gång. För att spara tid görs i 

vanliga fall inte slutkontrollen av graderingen på plaggen i kollektionen förrän man vet att 

plagget har sålt så pass bra att det kommer att produceras. Företagets graderings-

koordinater skiljer sig i några fall från skolans, trots att man använder sig av samma 

skillnadsmått. Det har i vissa fall blivit en konflikt mellan graderingsvärdena och måttlistans 

värde och detta har lösts olika beroende på modell och var på plagget punkterna sitter.  

1.8.1 94405 

Graderingen av främre halshål och kragen följde med i konstruktionen men stämde inte 

riktigt överens med måttlistans ökningar på axellängd och ärmhålsdjup. Istället importerades 

en graderad grund till modellfilen och värdena från denna överfördes till blusen. Axeln 

graderades med samma värden som grundens trots att modellens axel är något kortare. 

Alternativet hade varit att sätta ut punkter motsvarande modellens axel men då den totala 

                                                      

6
 Sid. 77, Metric pattern cutting for women’s wear;  Aldrich, Winifred. 

Bild 16 visar färdigt bakstycke med avtagen axel och flyttat insnitt. 
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axelökningen stämde överens med skillnadsmåttlistans blev det enklare att använda de 

befintliga värdena på inre respektive yttre axelspets. Kragen graderades för att följa med i 

halshålets ökning och fick en proportionerlig breddökning gentemot axeln genom att en 

punkt sattes ut på axeln motsvarande kragens bredd på 3 cm. Graderingskoordinaterna på 

denna punkt överfördes sedan till kragens ytterkant (se bild 17). 

 

 

Värdena i y-led i ärmhålsdjupet, det vill säga ökningen i bystvidden, kopierades till fållen då 

detta gav finare linjer och för att undvika att göra plagget för fyrkantigt i större storlekar. 

Ökningen i fållen blir då något för stor men eftersom plagget är utställt i nederkant borde 

inte denna extra ökning vara negativ. Skärningarna fram och bak graderades med en liten 

förflyttning i y-led för att ge bättre proportioner (se bild 18).  

 

Bild 17 visar tillvägagångssätt vid gradering av kragen. 
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1.8.2 71816 

För att gradera denna modell användes en graderad grund från vilken graderings-

koordinaterna överfördes. Under graderingens gång uppstod en del frågetecken, bland 

annat om graderingen bör packas i nederkant eller i överkant. Slutresultatet bör bli ungefär 

detsamma, åtminstone ändras inte sidsömmens längd eller plaggets vidd. Däremot kan det 

ge olika form på bystinsnittet, eftersom bystpunkten följer med nederkanten vilket innebär 

att insnittet ser bättre ut om man packar graderingen i nederkant. Det bästa skulle ha varit 

att sy upp en av varje typ av gradering för att se om det blir någon skillnad i verkligheten. 

Graderingen som följde med grundmodellen var inte till någon direkt hjälp i det här fallet 

eftersom modellen förändrats för att skapa ett nytt konstruktionsunderlag. Nederdelen 

graderades i enlighet med skillnadsmåttlistans ökning och stämde bra i övergångar samt 

med måttlistan. 

1.8.3.95892 

Eftersom basen till denna modell var en liv-/ blusgrund fanns en gradering med från början. 

Dock gjordes en justering av viddökningen i byst-, midje-, och fållvidd eftersom måtten som 

följde med grunden inte riktigt stämde med måttlistans ökning. Även på denna modell 

kopierades graderingen i y-led från ärmhålsdjupet till fållen för att få en jämn linje från 

ddx  ddy 

0.00 1.83 

0.00 1.83 

0.00 1.83 

0.00 2.11 

0.00 2.11 

0.00 2.11 

0.00 2.11 

0.00 3.02 

0.00 3.02 

0.00 3.02 

0.00 3.02 

 

 

 

 

 

Bild 18 visar skärningarnas förflyttning i y-led enligt tabell. 
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ärmhål till nederkant. Okavskärningen bak fick stå stilla eftersom den nästan ligger i höjd 

med ärmhålsdjupet som är graderat med 0 i x-led och alltså inte flyttar sig.  

Graderingen av slaget gjordes enligt dokumentet ”Gradering av kavaj-slag”7 men fick inte 

rätt proportioner då slaget lutade bakåt, in mot axeln och ”slagspetsen” ökade i de mindre 

storlekarna medan den minskade i de större (se bild 19). Istället provades att kopiera y-

värdet från ärmhålsdjupet till punkten mitt fram och den punkten kopierades i sin tur till 

slagspetsens två punkter. Dessa värden överfördes sedan till slaghackspunkten och därifrån 

till halshålspunkten gjordes en proportionerlig gradering. För att inte denna sträcka skulle 

öka för mycket i förhållande till kragen ökades insnittet (se bild 20). 

 

Slutgraderingen på denna modell behöver eventuellt justeras ytterligare. 

 

  

                                                      

7
 Christina Svensson ”Gradering av slag mot dam och herr”. 

Bild 19 och 20 visar två varianter på slaggradering. 
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2. Resultatbeskrivning 

2.1 94405 

Denna modell motsvarar förväntningarna; proportionerna stämmer och rent 

sömnadstekniskt är det inga moment som är särskilt svåra under hopsömnaden. Vad gäller 

graderingen finns det flera alternativ för hur de olika fram- och bakstyckena skall ökas och 

egentligen borde ett par olika storlekar sys upp för att säkerställa passformen och att 

skärningarna fortsätter att vara proportionerliga.  

Här skulle en grundkonstruktion kunnat användas som utgångsmodell istället eftersom den 

färdiga modellen justerades för att likna en grund så mycket som möjligt innan själva 

konstruktionen påbörjades. Dock underlättade det att använda en färdig ärm och bara göra 

de justeringar som behövdes för att rynka ärmkullen mot axeln. 

2.2 71861 

Förstaprovet som kom från fabriken stämde väl överens med mönstret och skissen som var 

själva grunden. Dock behövdes en ökning av fodrets höftvidd då det kändes som att det 

stramade lite och vidden ökades med 1 cm i nederkant, medan midjan förblev oförändrad. 

Axelbanden dubblades i varianten för att vändsys för bättre stadga och dessutom ökades 

antalet knappar till 14 istället för 12 eftersom knappens storlek kommer att vara något 

mindre i produktion än på provet. Till denna modell skulle det gått snabbare att använda av 

en grund eller i varje fall en modell med insnitt eftersom konstruktören då slipper arbetet 

med att ställa om modellen till ett konstruktionsunderlag och dessutom kan vara säkrare på 

att balansen i plagget blir bra, något som kan vara svårt att kontrollera när delar vrids fram 

och tillbaka för att få önskad viddökning respektive –minskning. Dock fungerade det bra att 

använda sig av den färdiga modellens kjoldel och de enda justeringar som gjordes på den var 

i framstyckets foderdelar för att få dem att stämma med livet och knäppkanterna.  

2.3 95892 

Denna modell har krävt en hel del justeringar och de uppsydda förstaproverna är fortfarande 

inte helt perfekta i passformen. Två prover har blivit uppsydda, det ena av mig och det andra 

i fabrik och även om sömnaden skiljer sig är ändå passformen på båda plaggen lika. 

Modellens vidd och längd är bra i nuläget men plagget behöver fortfarande justeras över 

bysten eftersom den smala axeln minskar rörelsevidden. Istället för att göra ändringar för att 

förbättra detta kommer ärm och främre ärmhål att göras om till halvraglan. Detta kommer 

ge mer rörelsevidd över bysten och förhoppningsvis en bättre passform utan att man 

behöver lägga till på axeln bak. Krage och slag ligger bättre på provet än på toillerna. 

Möjligtvis kan man behöva spräcka upp kragens ytterkant en aning för att motverka att den 

kryper upp i nacken. 

2.4 Slutsats 

Det är svårt att säga om ett sätt att arbeta har varit effektivare än ett annat, men modell 

94405 som sattes ihop av olika befintliga modeller gick snabbast att göra, var lättast att 
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gradera och blev bra redan som första toille. Klänningen 71861 tog tid att få bra upptill och 

detta kan ha att göra med att utgångsmodellen inte lämpade sig för den typ av liv som är på 

den nya modellen. Eftersom så många ändringar fick göras för att få till ett lämpligt underlag 

var inte utgångsmodellens gradering till särskilt stor hjälp och detta är ytterligare en 

anledning till att denna modell tog längre tid att färdigställa. Kavajen, modell 95892, var 

visserligen mer avancerad än övriga plagg men krävde fler toiller med efterföljande 

ändringar. Här hade det dock varit svårt att utgå från något annat än en grund eftersom det 

är bra att kunna följa sin konstruktion, framförallt på krage och slag. Dock skulle det kanske 

kunnat underlätta om man haft en graderad kavajmodell att använda sig av för att göra 

graderingsarbetet effektivare. Slutsatsen blir att konstruktören behöver kunna använda sig 

av både färdiga modeller men också av grunder, och kanske dessutom skapa nya underlag 

att använda till flera olika modeller. 

3. Diskussion 
Att komma till ett företag som har ett inarbetat modellsystem och en stor databas med 

färdiga mönster låter som en dröm för alla som någon gång tvingats göra en 

grundkonstruktion. Det kan absolut vara en stor tillgång att ha en färdig modell att utgå ifrån 

om bara små ändringar skall göras, som att göra en ny ficka eller ta bort en ärm. Större 

modell- och passformsförändringar som att justera vidder eller göra ändringar med hjälp av 

veck i mönstret kan däremot innebära dubbelt arbete för om konstruktören inte vet vad han 

eller hon utgår ifrån. Det kan dock vara svårt att se hur tidigare konstruktörer arbetat om det 

inte finns ett färdigt plagg eller en sömnadsbeskrivning att titta på eftersom modellfilerna 

endast innehåller mönsterdelar och inga konstruktionsunderlag. Visserligen ska mönstren 

fungera att skicka till en fabrik som inte heller varit med under konstruktionsprocessen, men 

i de flesta fall får de tillgång till ett sömnadsprov eller en sömnadsspecifikation. Under 

arbetets gång har jag upprättat en mapp där jag har samlat konstruktionsunderlag för de 

olika modellerna för att eventuellt kunna återanvända exempelvis en krage eller en särskild 

ficka och det återstår att se huruvida det går att nyttja dessa underlag i framtiden.  

Något som skulle underlätta är upprättandet av grunder för olika typer av plagg; exempelvis 

en grund för klänning med byst- och midjeinsnitt, en grund för liv med axelband och så 

vidare. Ett sådant system skulle kunna underlätta i ett företag där man använder sig av olika 

konstruktörer eller där man har stor omsättning på personal och där man måste kunna sätta 

sig in ett system på kort tid.  

Som ny konstruktör är det svårt att ha kännedom om ett företags hela modellbibliotek och A 

och O för att effektivt kunna använda sig av färdiga modeller är att veta vilken modell som är 

bäst att utgå ifrån. För att effektivisera konstruktionsprocessen bör man inför varje ny 

konstruktion ta sig tid att gå igenom tidigare modeller för att hitta rätt modeller att göra om, 

alternativt hitta modeller som man kan kombinera ihop till önskat resultat. 
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4. Slutord  
Det är svårt att säga om ett sätt att arbeta är bättre än ett annat, det beror ju också på 

konstruktören ifråga, men vissa förändringar i arbetsgången skulle ändå kunna göras för att 

effektivisera konstruktionsprocessen. Framförallt bör konstruktören sätta sig in i 

modellbiblioteket för att snabbt hitta en bra modell att utgå från. Dessutom kan det vara en 

god idé att upprätta ett bibliotek med ”basgrunder” som kan innehålla modeller med olika 

skärningar som man ofta utgår ifrån. De olika tillvägagångssätten kan på så sätt komplettera 

varandra och göra konstruktionsprocessen effektivare. 
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Bilaga 1 

Plaggskisser  

94405 

 

 

 

 

 

 

• Ofodrad. 

• Dubbelt ok bak. 

• Krage och manschett i avvikande tyg. 

• Knappar 1 cm. i diameter. 
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71861 

 

 

 

  

 

• Dubbelt ok bak. 

• Ofodrad fram. 

• Fodrad i kjoldelen. 

• Fickorna i motsatt trådriktning mot liv och kjol. 

• Längd MB: 95 cm. 

• ½ fållvidd: 81 cm.  
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95892 
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Bilaga 2 

Åtgångsberäkning av material baserat på kalkylläggbilder. 

Samtliga kalkyllägg är gjorda på två grundstorlekar och uträkningen av åtgång per plagg 

innefattar 5% extra tillägg för eventuella tygfel och liknande. Åtgång av mellanlägg har inte 

beräknats. 

94405 ytatyg 1, fram- och bakstycke samt ärmar: 

Tygbredd, exkl. stadkant: 1,48 m. 

Lagda storlekar: 2 x 38 (2 storlekar) 
Längd: 1,753 m. 
Effektivitet: 81,20%  
Materialåtgång inkl. 5% tillägg: (1,753/2) x 1,05 = 0,920325 ≈ 0,92 m. / plagg. 

 

 

 

  

Läggbild 94405 ytatyg 1 . Notera att mönsterdel för ärmsprund är med i detta lägg men i 

sömnaden har istället en färdig snedremsa använts. 

 

 Läggbild 94405 yta . Notera att mönsterdel för ärmsprund är med i detta lägg men i sömnaden har 

istället en färdig snedremsa använts. 
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94405 ytatyg 2, krage samt manschetter: 

Tygbredd, exkl. stadkant: 1,48 m. 

Lagda storlekar: 2 x 38 (2 storlekar) 
Längd: 0,27 m. 
Effektivitet: 50,05%  
Materialåtgång inkl. 5% tillägg: (0,27/2) x 1,05 = 0,14175 ≈ 0,14 m. / plagg. 

 

 

 

 

 

 

Läggbild 94405 ytatyg 2. 
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71861, ytatyg: 

Tygbredd exkl. stadkant: 1,32 m. 

Lagda storlekar: 2 x 38 (2 storlekar) 
Längd: 2,653 m. 
Effektivitet: 90,05%  
Materialåtgång inkl. 5% tillägg: (2,653/2) x 1,05 = 1,392825 ≈ 1,39 m. / plagg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läggbild 71861, ytatyg. 
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71861, foder: 

Tygbredd exkl. stadkant: 1,46 m. 

Lagda storlekar: 2 x 38 (2 storlekar) 
Längd: 1,201 m. 
Effektivitet: 80,71%  
Materialåtgång inkl. 5% tillägg: (1,201/2) x 1,05 = 0,630252 ≈ 0,63 m. / plagg. 

 

 

 

 

  

Läggbild 71861, fodertyg. 
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95892, ytatyg: 

Tygbredd exkl. stadkant: 1,48 m. 

Lagda storlekar: 2 x 38 (2 storlekar) 
Längd: 2,164 m. 
Effektivitet: 81,08 % 
Materialåtgång inkl. 5% tillägg: (2,164/2) x 1,05 = 1,1361 ≈ 1,14 m. / plagg. 
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95892, foder: 

Tygbredd exkl. stadkant: 1,46 m. 

Lagda storlekar: 2 x 38 (2 storlekar) 
Längd: 1,606 m. 
Effektivitet: 81,82 % 
Materialåtgång inkl. 5% tillägg: (1,606/2) x 1,05 = 0,84315 ≈ 0,84 m. / plagg. 
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Bilaga 3 

Produktspecifikationer 

 

*including selvedge 

**not included in sample 
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*including selvedge 

**not included in sample 

 
*including selvedge 

**not included in sample 
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Bilaga 4 

Skillnadsmåttlista 

 


