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Sammanfattning 
För att få ett så bra resultat som möjligt, och minska antalet prover och förändringar och 

därmed även korta ner produktionstiden, är det viktigt att ha en bra grund att utgå ifrån. 

 

Arbetet gjordes i samarbete med företaget Franchetti i Göteborg, och uppgiften var att ta 

fram grunder med en korrekt gradering åt en av deras kunder, efter kundens behov och 

önskemål. Utöver detta fick jag dessutom själva designa och ta fram en eller flera egna 

modeller, och detta resulterade i två egna modeller. 

 

All konstruktion och gradering har gjorts i Lectras programvara Modaris. Utöver det har även 

Lectras programvara Kaledo använts, samt Adobe Illustrator och Excel. 

 

I mitt arbete har jag använt mig av kunskaper inom konstruktion och gradering som jag fått 

under min utbildning och för att få fram önskat resultat har jag testat mig fram genom att 

göra mönster och sy upp prover. 

 

Denna rapport behandlar tillvägagångssätt vid framtagandet av grunderna och dess 

gradering, samt produktutvecklingen av de två modellerna, problem som uppstått under 

arbetets gång och det slutgiltiga resultatet. 

 

Nyckelord: Grundkonstruktion, passform, gradering, konstruktion, jumpsuits 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning  

Att ha en bra grund att utgå ifrån är oerhört viktigt inom konfektion. Är inte grunden bra, blir 

inte heller plaggen bra. En bra grund innebär färre ändringar och att plaggen snabbare blir 

godkända. Man sparar tid och pengar. 

 

Jag fick i uppgift av företaget att ta fram en blusgrund och en byxgrund till en av deras 

kunder för att bra grunder saknades hos deras tillverkare. Dessa grunder skulle också 

graderas enligt kundens storleksserier och önskade måttlistor. 

 

Utöver detta fick jag också själv ta fram en eller flera modeller baserade på dessa grunder. I 

uppgiften ingick att designa en modell för en tilltänkt kund, konstruera modellen, prova av 

och sy upp det färdiga plagget, gradera plagget efter en passande storleksserie och att ta 

fram nödvändiga dokument. Dessa plagg kommer senare att presenteras för företagets 

kunder och, om intresse finns, kanske även produceras. 

 

1.2 Presentation av företaget  

R. Franchetti AB grundades 1968 av Romeo Franchetti och drivs idag av Romeos son Andreas 

Franchetti. Företaget är lokaliserat i Göteborg och de har ett flertal större svenska 

klädmärken som kunder, bland annat Gekås, Nelly, Rut m.fl och Color. Verksamheten kretsar 

kring produktutveckling och produktion av kläder och då företaget inte har något eget märke 

är produktionen väldigt bred och man gör allt från underkläder till skidkläder och 

mammakläder och jeans. 

 

Idag handlar utvecklingen mest om hur man kan förbättra tillverkningsprocessen, t.ex. 

genom att tillverka sina egna grunder på företaget. 

 

Produktionen sker huvudsakligen i Fjärran Östern, och de har ett stort nätverk av tillverkare 

och leverantörer som passas ihop med kunderna för bästa möjliga produkter. 

 

 1.3 Syfte  

För att ett plagg ska bli bra är det nödvändigt att ha en bra grund att utgå från. Syftet med 

detta arbete är därför att ta fram grunder och gradera dessa enligt kundens önskade 

måttlistor. Jag ska även designa, konstruera och gradera två egna modeller och ta fram 

nödvändiga dokument för produktion. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Hur tas grunder bäst fram för att passa kundens önskemål? 

- Går det att anpassa graderingen efter kundens måttlista? 

- Stämmer passformen överens med kundens behov? 
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Hur ska jag gå till väga för att ta fram mina modeller? 

- Hur ska konstruktionen gå till? 

- Hur ska modellerna graderas?  
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1.5 Avgränsningar  

Grunderna kommer att graderas från 34-50 samt 34-52, vilket täcker upp en stor kundgrupp, 

dock kommer de egna modellerna att graderas i en mindre storleksserie, 34-48, för att 

bättre matcha målgruppen. 

 

De uppsydda proverna kommer endast att vara i provstorlek 38, vilket naturligtvis gör att det 

är svårt att veta hur passformen fungerar i de större storlekarna. 

 

2 Metod 

2.1 Forskningsstrategi 

Jag kommer att använda mig av experiment i form av olika konstruktionssätt i programvaran 

Modaris samt uppsydda prover av de framtagna modellerna och grunderna. 

 

Program som kommer att användas i arbetet är programvara från Lectra – Modaris och 

Kaledo, samt Excel och Adobe Illustrator. 

 

2.2 Datainsamling via experimenten 

Kunskapen som behövs för att utföra arbetet har erhållits genom utbildning och med hjälp 

av litteratur i form av mönsterkonstruktionsböcker och dokument från lärare. I arbetet 

kommer även måttlistor från företagets kund att användas vid gradering av grunderna. 

 

2.3 Utvärderingsmetod 

När plaggen och grunderna är uppsydda kommer passformen att granskas på dockor i 

anpassad storlek. Passformen ska vara rätt för den tilltänkta kunden, samt för plaggets 

ändamål. Om passformen inte är som den ska behöver jag reflektera över ifall felet ligger i 

konstruktionen eller sömnaden.  
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3 Genomförande 
I mitt arbete har jag använt mig av följande programvara: 

- Modaris – Konstruktion och gradering av mönster. 
- Kaledo – Bilder till produktspecifikationer. 
- Adobe Illustrator – Plaggskisser. 
- Excel – Produktspecifikationer. 

 
Första uppgiften var att ta fram en grundbyxa och en grundblus. För att spara tid har 
grunderna som användes arbetats fram under tidigare projekt eftersom det slutliga 
resultatet ändå skulle ha blivit detsamma. Innan arbetet med att gradera grunderna efter 
kundens måttlistor påbörjades, syddes grunderna upp i toileväv1 så att passformen kunde 
kontrolleras och eventuellt justeras. 
 

Den första grunden som syddes upp var blusgrunden. Passformen såg fin ut på dockan, och 

då den var rymlig med mycket rörelsevidd2 ansåg jag att det var passande då kunden vill ha 

lite mera vidd i sina plagg. 

 

Blusgrunden graderades i två olika storleksserier, 34-50 och XS-XXL. Jag valde att börja med 

den numeriska3 storleksserien eftersom att det är lättare att ha den färdig när man sen 

konverterar till en alphanumerisk4 storleksserie med en graderingsintervall på 1,5 storlek. 

Måttlistorna som kunden gjort innehöll väldigt mycket mått, många som jag ansåg onödig 

för en grundkonstruktion. Jag valde att fokusera mest på viddmåtten då de är viktigast för 

storlekarna, samt vissa av längdmåtten, så som längdökning och ärmhålsdjup. 

 

När graderingen av den första storleksserien var färdig, lades den alphanumeriska 

storleksserien in och graderingen justerades så att måtten stämde med måttlistan. Det 

största problemet som uppkom med graderingen av båda storleksserierna var att formen på 

ärmhålskurvan inte längre såg bra ut efter ökningen av rygg- och bröstbredd. Detta 

justerades genom att manuellt förflytta koordinaterna i ärmhålkurvans gradering storlek för 

storlek. I de större storlekarna räckte det dock inte att bara flytta om koordinaterna, utan 

axelspetsen blev tvungen att flyttas utåt för att kurvan skulle se bra ut, men för att 

axelbredden inte skulle bli för lång fick samma ökning läggas på insnittets bredd. Detta löste 

problemet med ärmhålskurvans form. 

 

När blusens gradering var färdig provades även byxgrunden av på docka. Vissa justeringar 

behövde göras med formen över låren som berodde på för mycket vidd. Grunden satt också 

väldigt tight över midja och stuss, vilket inte stämde överens med kundens behov av lite 

rymligare plagg. Midjan ökades därför med 2cm och när den nya formen ritades ut blev även 

                                                      
1
 Oblekt bomullsväv som ofta används vid sömnad av grunder och prover. 

2
 Extra vidd utöver kroppsmåtten som tillåter att man rör sig i plagget. 

3
 En storleksserie med enbart siffer-storlekar, i det här fallet 34-50. 

4
 En storleksserie som kan innehålla både siffror och bokstäver, i det här fallet XS-XXL. 
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stussen tillräckligt vid. När dessa ändringar var gjorda syddes ett nytt prov upp som satt 

mycket bättre. Grundbyxan graderades bara i en storleksserie, 34-52. Måttlistan som kunden 

hade gjort var i det här fallet lättare att följa, då den inte innehöll lika många mått, och alla 

måtten utom lårvidden kunde följas. Kunden hade önskat en orealistisk ökning på lårvidden 

som inte gick att tillgodose utan att passformen skulle försämras avsevärt i grenen, så efter 

att ha pratat med min handledare beslutade jag mig för att behålla ökningen i grenen och 

låret som redan fanns på grunden. 

 

När båda grunderna var färdiga besökte jag företaget och visade upp grunderna samt 

blockdiagramen5 för min handledare på företaget och vi kom överens om att både de 

uppsydda proverna och graderingen såg bra ut. Nya måttlistor togs fram till båda grunderna, 

med både måttlista och skillnadsmåttlista, samt en jämförelse med de önskade måtten. 

 

 
Figur 1: Uppsydda prover 

 

När arbetet med grunderna var färdigt inleddes arbetet med att ta fram de egna modellerna. 

Eftersom att det inte finns ett specifikt behov från företagets sida fanns det heller inte några 

begränsningar och jag fick göra vilken typ av plagg jag själv ville. 

 

Jag inledde med att fundera över vad jag ville göra för typ av plagg, vad plagget skulle ha för 

målgrupp och vem som skulle använda plagget och till vad. När val av plagg och modell var 

                                                      
5
 Ett blockdiagram visar alla storlekarna med den aktuella graderingen. 
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klart togs de första plaggskisserna fram. Dessa plaggskisser låg till grund för mitt arbete och 

justerades i efterhand för att matcha det slutgiltiga resultatet. 

 

Jag valde att göra två olika modeller av jumpsuits6, något jag aldrig tidigare testat på.  

 

 
Figur 2: Plaggskiss modell 1 

Figur 3: Plaggskiss modell 2 

 

När plaggskisserna var färdiga började jag fundera på vilket material som skulle ge bäst 

resultat för de valda modellerna, och jag bestämde mig för att skaffa fram material innan jag 

började med konstruktionen. Om ett passande material inte skulle gå att hitta skulle det på 

det sättet finnas tid att tänka om i val av modell. 

 

I konstruktionen av båda modellerna har jag utgått från blus- och byxgrunden som togs fram 

tidigare i arbetet, men efter att ha pratat med min handledare på företaget bestämdes det 

att jag skulle använda en mindre storleksserie, 34-48, samt att den nya graderingen med 

extra vidd i inte skulle användas. Graderingen som användes var istället den som 

ursprungligen fanns på grunderna, med ett mer normalt intervall mellan storlekarna 

eftersom att modellerna är anpassade till en yngre kund. 

 

Vid konstruktionen av modell 1 behövde jag framförallt tänka på vidden och grenens längd 

och utformning, eftersom att modellen skulle vara oversize och justeras med knytband, samt 

ha haremsskärning på byxan. 

                                                      
6
 Ett plagg bestående av en överdel och en byx-underdel som sitter ihop i midjan. 
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Eftersom att detta var helt nytt för mig hade jag inget att utgå ifrån när det gällde 

grundkonstruktionen av modellen och jag fick helt enkelt testa mig fram och granska 

resultatet genom att sy upp prover och prova av dessa både på docka och modell. 

 

 
Figur 4: Första grundkonstruktionen av modell 1 

 

Till en början satte jag ihop grundbyxan och blusen och utgick ifrån dessa i min konstruktion. 

Byxan skars av vid knäet och midjan sänktes för att knytningen på plagget inte skulle hamna 

för högt upp och grenen förändrades också för att få den typiska haremsskärningen. Blusen 

skars av i midjan och placerades sen högre upp än midjan på byxan, för att få mer längd i 

plagget. Överdelens skärningar ritades sen ut och överdelen spräcktes även upp för att 

matcha vidden på byxan och få in rynk i överkanten. Jag konstruerade också en kil att 

placera i grenen för att få bättre passform och rörlighet i plagget.  

 

När den första konstruktionen var färdig skrevs mönstret ut och ett första prov syddes upp i 

toileväv. Resultatet av det första provet var att plagget hade alldeles för mycket vidd i midja, 

stuss, lår och ben, grenen var även alldeles för lång.. Hela konstruktionen behövde 

omarbetas för att få ett bättre resultat. 
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Figur 5: Grundkonstruktion av modell 1 

 

I min andra konstruktion använda jag mig av livet som jag fått fram, efter att jag tagit bort 

vidd från framförallt midjan. Jag ritade sen ut nederdelen på frihand efter att ha tittat på 

exempel av mönsterdelar till färdiga haremsbyxor. Jag sydde sen upp ett andra prov och 

konstaterade att plagget fortfarande innehöll alldeles för mycket vidd i framförallt midjan, 

samt att plagget var för långt. Detta justerades genom att skära av plagget i midjan, och att 

ta bort vidd där det behövdes (se skärningarna på Figur 5). 

 

Vid sömnaden av det tredje och sista provet användes det riktiga materialet, för att få en 

bättre uppfattning om hur det färdiga resultatet skulle bli, samt se så att plagget fick rätt fall 

och känsla. Provet såg bra ut men vissa justeringar fick göras även där innan det slutgiltiga 

plagget skulle sys upp. Bland annat insåg jag att grenlängden inte kunde vara lika fram och 

bak, eftersom det resulterade i att det blev mer tyg fram än bak. 

 

Efter de sista justeringarna skrevs de färdiga mönsterdelarna ut och plagget syddes upp. 

Materialet som användes var ett svart viskosmaterial, mellanlägg användes i överdelens 

halsringning och knytbanden gjordes på en raksömsmaskin med vikare. 
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Figur 6: Modellens färdiga mönsterdelar 

 

 
Figur 7: Det färdiga plagget 

Figur 8: Detaljbild 

 

När konstruktionen och sömnaden av den första modellen var färdig graderades plagget 

utifrån graderingen som låg på grunden. Fram och bakstycken graderads likadant och all 

viddgradering fick samma koordinat för att plagget skulle behålla sin form i alla storlekar. 
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Konstruktionen av modell 2 var lättare att börja med då den inte behövde en massa extra 

vidd, så det gick att utgå från grundmönstret precis som det var. Det jag behövde tänka mest 

på i min konstruktion var att få in tillräckligt med längd i plagget och framförallt grenen för 

att plagget skulle sitta bekvämt och snyggt. Precis som med modell 1 fick jag testa mig fram 

genom att sy upp prover och prova av dessa både på docka och modell, och med denna 

modellen blev det ännu viktigare att testa på en riktig person för att se att verkligen gick att 

röra sig i plagget. 

 
Figur 9: Grundkonstruktion av modell 2 

 

Byxan kortades av till shortslängd och midjan sänktes för att sitta lägre ner på höften. När 

shortsen var klara sydde jag upp ett prov av dem för att se att formen var bra och sen utgå 

från dem när överdelen skulle konstrueras. När överdelen sedan konstruerats och anpassat 

till shortsens midjevidd syddes ett prov upp av överdelen som syddes ihop med shortsen för 

att bilda ett helt provplagg. 

 

Efter det första provet valde jag att lägga in mer form i plaggets överdel istället för att ha 

den raka siluett jag tänkt från början. Jag justerade även skärningarnas placering och 

konstruerade fram och bak fickor innan andra provet syddes upp. 
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Figur 10: Konstruktion av fickor 

 

Andra provet syddes så likt slutprovet som möjligt, med resår i midjan och blixtlås bak. Efter 

avprovningen gjordes vissa små justeringar på mönsterdelarna innan det slutgiltiga mönstret 

skrevs ut och plagget syddes upp. 

 

Materialet som användes var en blommig bomullsmanchester, mellanlägg placerads på 

plaggets infodringsdelar. Inför sömnaden av bakfickorna användes en pressmall av papp för 

att få den önskade formen. 

 
Figur 11: Modellens färdiga mönsterdelar 
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Figur 12: Det färdiga plagget, Figur 13: Detaljbild 

 

Precis som modell 1 graderades modell 2 utifrån graderingen som låg på grunden. Eftersom 

att bystens gradering har mest vidd valde jag att utgå från den i all viddgradering. Resåren i 

midjan justerar vidden och gör att plagget ändå inte blir för stort. Jag valde också att låta 

fickan fram bli lite större i varje storlek, för att behålla överdelens skärning i linje med fickan 

i alla storlekar. 

 

När båda modellerna var klara justerades plaggskisserna7 för att matcha de ändringar som 

gjorts på plagget. Jag tog även fram några dokument med information som är viktig ifall 

plaggen skulle produceras. 

 

Dokumenten8 som tagit fram är följande: 

- Garment sketch / Plaggskiss 
- Measurement charts / Plaggmåttlistor 
- Produkt specification / Materiallista 
- Pattern pieces / Mönsterdelar 
- Interlining / Mellanläggsplacering 

 

4 Resultatbeskrivning  

                                                      
7
 Se Bilaga 1 

8
 Se Bilaga 2 
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Mitt arbete har främst handlat om konstruktion, passform och gradering och i granskningen 

av mitt resultat har dessa punkter varit i fokus. 

 

En byxgrund och två blusgrunder med olika storleksserier har tagits fram att utgå ifrån vid 

konstruktion av vävda byxor och blusar, med en passform som bör passa kundens behov.  

Blusgrunden är figursydd men har mycket rörelsevidd. Detta passar kunden då dom valt att 

ha mera vidd i sina plagg för att passa sina kunder. Även byxan har ganska mycket 

rörelsevidd i benen, men har en lite tightare passform över stuss och midja. Grunderna har 

också fått en gradering anpassad efter kundens skillnadsmåttlistor. I mitt arbete har jag dock 

inte kunnat tillgodose alla mått på listan eftersom att de inte alltid stämt överens med 

varandra. De mått som inte tagits hänsyn till vid graderingen har ingen påverkan på 

storleken och hade inte heller behövt finnas med måttlistan. 

 

Vid konstruktionen av de egna modellerna, framförallt modell 1, har flera lösningar testats 

för att komma fram till ett bra slutresultat. Bra konstruktioner med bra passform har tagits 

fram och graderingen har också justerats efter önskat utseende i övriga storlekar. 

Två plagg har sytts upp som till övervägande del motsvarar det önskade resultatet. 

Modell 1 är ledig jumpsuit-modell med lös passform och haremsbyxa med knytband i axeln, 

midjan och i bensluten. Banden har dekorerats med pärlor för att den ska kännas som ett 

plagg man kan ha även till fest. 

 

Modell 2 är en mer ungdomligare modell av jumpsuit, vilket blir tydligen både i val av modell 

och material. Byxdelen har bakfickor i rundad stil och fyrkantiga fickor fram. I plaggets 

överdel ligger en skärning över bysten som även går över ryggen där en spetsvolang 

placerats. Modellen har en lite lösare passform i midja och stuss, men har resår i 

midjebandet för att den ska sitta där den ska på höften. 

 

När det gäller grunderna har det till största del gått att anpassa graderingen efter kundens 

önskemål, och de mått som jag valt att ta bort har inte påverkat storleken eller passformen. 

Jag har även lyckats ta fram grunderna med en passform som jag och min handledare på 

företaget tror ska passa kundens behov. 

 

I konstruktionsarbetet av mina egna modeller har jag fått testa olika sätt för att få fram bästa 

möjliga resultat och då det inom konstruktion inte riktigt finns något rätt eller fel är det svårt 

att besvara min första fråga på ett riktigt sätt. Jag har genom att testa mig fram kommit fram 

till ett bra resultat, men det finns säkert andra sätt som hade fungerat lika bra. 

 

När det gäller graderingen fick jag fundera på vad jag ville ha för resultat i övriga storlekar. 

Graderingen av den första modellen var ganska enkel och det enda riktiga beslutet jag fick ta 

var ifall grenkilen skulle graderas också, eller stå still i alla storlekar. Jag valde att ha en 

grenkil som är lika i alla storlekar. 
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Graderingen av den andra modellen var lite svårare. Jag valde att lägga alla skärningar samt 

fickan i en linje och för att behålla detta i alla storlekar fick jag fundera över hur plagget 

skulle graderas för att behålla linjen. Detta gjorde jag genom att lägga samma gradering på 

avskärningen, midjebandet och ficköppningen. 

 

5. Diskussion  

5.1 Slutsatser 
En bra gradering och passform har tagits fram på de önskade grunderna. Vikten av en bra 

och genomarbetad måttlista har blivit väldigt tydlig och också att kunskaperna inom detta 

område på vissa företag kan förbättras. Det är viktigt att hitta en bra balans och varken ha 

för många eller för få mått på sin måttlista för att få så bra resultat som möjligt om någon 

annan än en själv ska göra konstruktionen. 

 

Två modeller har tagits fram med bra resultat, även om vissa justeringar kan göras för att 

förbättra passformen. Modellerna har graderats utifrån hur skärningar och form ska se ut i 

övriga storlekar. Det har blivit väldigt tydligt hur viktigt det är att vara ute i god tid så att 

eventuella justeringar hinns med innan slutprovet måste vara färdigt. Hade det funnits mer 

tid hade ytterligare justeringar gjorts och nya plagg hade sytts upp. 
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5.2 Metodutvärdering 

Metoderna som använts är standard vid den här typen av arbete: konstruera, provsömnad, 

justeringar av mönster och tillslut sömnad av det slutgiltiga plagget. 

 

Jag har svårt att se att andra metoder hade kunnat användas, däremot hade jag kunnat läsa 

på mer om konstruktion av exempelvis haremsbyxor för att underlätta arbetet av 

konstruktionen av modell 1. 

 

5.3 Resultatutvärdering 

När det gäller de uppsydda proverna av blusgrunden och byxgrunden blev resultatet väldigt 

bra. Om ett möte med kunden hade inträffat hade grunderna eventuellt behövt justeras 

ytterligare för att passa deras önskemål, men då feedback från kunden inte gått att få anser 

jag att resultatet är så bra som det kan bli. 

 

Om mer tid hade funnits hade jag dock velat presentera en alternativ gradering av 

grunderna, där endast viddmåtten justerats enligt kundens måttlistor. Jag hade också velat 

sy upp prover i en större storlek, och eventuellt konstruerat grunder i större storlekar för att 

förbättra passformen i de större storlekarna när storleksserierna ska vara så omfattande. 

 

Resultaten när det gäller mina egna modeller är lite mer varierande. Överlag stämmer 

resultaten på plaggen väl överens med förväntningarna, men några justeringar kunde ha 

gjorts om det funnits mer tid och material. 

 

Modell 1 fick en bra passform och rörligheten i plagget är bra, dock kunde justeringar gjorts i 

grenen för att få bort vecken som blivit. Detta är något jag kunde ha undersökt vidare och 

justerat ifall jag hade haft mer tid att lägga på varje plagg. Hade jag gjort mer 

efterforskningar om tillvägagångssätt vid konstruktion av liknande plagg hade resultatet 

kanske blivit annorlunda. 

 

Modell 2 blev helt enligt förväntningarna i utseendet, dock kunde ett antal justeringar gjorts 

för en ännu bättre passform. Plaggets rygg- och grenlängd hade behövt förlängas med några 

cm, men trots detta sitter plagget bra och man kan utan problem röra sig i det. 

Vid kontrollmätning av plagget blev det också tydligt att en hel del vidd försvunnit i bysten, 

men detta beror troligtvis på sömnaden och hade ett till plagg sytts upp hade resultatet med 

största sannolikhet blivit annorlunda. 

 

5.4 Slutord 

Det har varit ett roligt och givande arbete och jag har lärt mig mycket genom att välja en typ 

plagg jag aldrig jobbat med tidigare. Såhär i efterhand känner jag dock att det är mycket som 

kunde ha gjorts annorlunda och arbetet kunde ha varit mer strukturerat från början. Det är 

mycket jag känner att jag hade velat göra, men som det inte fanns tid till. 
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Jag kommer att ta med mig mycket av det här i arbetslivet och jag kommer att dela med mig 

av mina insikter, speciellt när det gäller grunderna, till företaget jag jobbat med. 

 

Källförteckning  
Information om företaget: http://franchetti.se/  
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Bilaga 1 

Plaggskiss, modell 1 
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Plaggskiss, modell 2 
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Bilaga 2 

Dokument, Garment Sketch 
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Dokument, Measurement chart 
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Dokument, Product Specification 
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Dokument, Pattern Pieces 
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Dokument, Interlining 

 

 


