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 It could be anyone.. 
Dressed for daytime and night time, feeling positive and creative.  

Liking nice details and fashion and loving the color pink.  
It could be you… 
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Sammanfattning  

 
Arbetet gjordes i samarbete med Ka of Sweden där uppgiften varit att framställa en  

bättre passform för blusar i vävt material. Den nuvarande passformen saknar en bra  
bystanpassning och har liknande ärmhål bak och fram. Jag valde att arbeta fram den  
teoretiska delen först och sammanställa måttlistor för att sedan arbeta fram den  
empiriska delen med konstruktioner, avprovningar och färdigt första prov.  
Resultatet av mitt arbete blev mycket bra och det har varit kul att få arbeta mot ett  
företag. Nyckelord: passform, bystanpassning, konstruktion, avprovning, 1:a prov. 
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1 Inledning  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning  

                    

                   Examensarbetet har gjorts i samarbete med på KA of Sweden och   
                   uppgiften varit att utveckla en bättre passform på blusar.  
                   Den nuvarande passformen saknar en bra bystanpassning och har  
                   liknande ärmhål bak och fram.  
        

1.2 Presentation av företaget  

 

Företaget har sitt huvudkontor i den somriga småstaden Båstad och har 
gjort så sedan starten 1999, då drevs märket under namnet Koola Anna. 
Under denna tid fanns ingen designer i huset utan man sålde varor direkt 
från fabrik till affärer så som JC. 
 
År 2002 startades Fashion partner Båstad ab (KA of Sweden). 
 
2008 drev man KA of Sweden parallellt med Koola anna. 
 
I oktober 2010 blev KA of Sweden uppköpt av Fashion partner Båstad ab 
och med detta gjordes Koola Anna inte längre aktivt. 
Företaget fick en nystart och gick från tio anställda till två. 
Nu finns designern i huset och istället för 6 kollektioner/år producerar 
man 4 kollektioner/år, genom detta förlängs inköpsperioden och det 
satsar på att omsätta mindre men tjäna mer på produkter som ger 
resultat. Företaget omsätter 8 miljoner, dock inte på 
den nya marknaden(Baltikum). 
Plaggen produceras i länder som Litauen, Turkiet, Indien och Kina. 
Plaggen säljs i länder som; Sverige, Tyskland, Finland, Baltikum, Polen 
Australien, England och Kanada. 

                             
 

            

 
 
 

 
 

Figur 1 – Företagets logga 
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1.3       Syfte  

 

Syftet med examensarbetet är att skapa en förståelse för hur man 
framställer en bra grund för blusar i vävt material, då nuvarande 
passformen på tidigare modeller saknat en bra bystanpassning.  Här 
beskrivs också hur man gör en instruktion för fabrik och 
tillvägagångssättet vid konstruktion av tre olika modeller. 
 

1.4 Forskningsfrågor 

 

- Hur är det möjligt att skapa en blus med god passform?  
 
                           Delfrågor 

- Hur framställs en bra grund med bra passform?  
- Hur görs en bra instruktion för fabriken? 
- Hur genomförs en bra gradering för företaget?  
- Vilken metod används vid framställning av modell?  
- Hur väljs ett bra material? 

 

1.5 Avgränsningar  

                 

Modellerna har konstruerats för kvinnor i åldern 15 – 45 och storleksserie 
XS – XL. Proverna som sys upp är bara i storlek S och XL.  Fokusen på     

                    vävda material har varit uppgiftens huvudmål, då trikå inte varit aktuellt. 
Rapporten är skriven för personer som har kunskaper inom 
Mönsterkonstruktion. 

2 Metod 

 

2.1 Forskningsstrategi 

                          

Den teoretiska delen har inhämtats från material som ingår i utbildningen  
genom böcker och föreläsningar, den empiriska delen har inhämtats  
genom experiment såsom avprovning och ändringar i   
mönsterkonstruktionsprogrammet Modaris, Lectra. Har även fått    
chansen att jobba mot fabrik där en av modellerna gått till sömnad. 
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2.2 Datainsamlingsmetoder 

                 

                          En av Insamlingsmetoderna av material har skett genom Lectras   
                   mönsterkonstruktionsprogram, Modaris. Jag har även använt material  
                   från föreläsningar i Projekt; Blus/skjorta 9hp i årskurs 1 där jag tagit del   
                   av  förslag till förändringar på konstruktion och tillverkningsdokument. 

      Som litteratur användes ”Mönsterkonstruktion för damkläder” skriven av   
      Inger Öberg och Hervor Ersmans1. Jag har även tagit del av företagets   
      Plaggmåttlistor med storleksökningar. 

 

2.3 Utvärderingsmetod 

 

                    Utvärderingen av denna rapport kommer att ge svar på frågor som: 
 

 Hur blev passformen på grunden?  

 Hur blev passformen på de tre modellerna? 

 Kunde tillvägagångssättet för konstruktionerna gjorts 
annorlunda? 

 Blev företagets förväntning besvarade? 

3 Genomförande 

 

Arbetet börjades med att mäta av samtliga blusar i vävt material från senaste  
kollektionen. Här kunde jag sedan sammanställa måttlistor med 
storleksökningar som skulle användas för gradering. Det kunde konstaterats   

       att det fanns två olika ökningar på vidmåtten, men behöll samma skillnader   
       på övriga mått. Enligt undervisning från utbildningen har jag tilldelats  
       information hur gradering görs på plagg med 1 ½ storleksökning och jag  
       kommer att tilldela detta som ett förslag för företaget för att få ett bättre  
       proportionerligt utseende på plaggen.2 
 

                    Här fick jag också en efterfråga av företaget om jag även kunde utveckla ett  
             dokument, där man visar för fabrikerna hur en förändring på grund som ger  
             olika ärmhål fram och bak.  
 
 
 
 
 
                                                             
1 Inger Öberg och Hervor Ersman (1985) Mönster och konstruktioner för damkläder 
2 Undervisnings material från Kursen; Sportplagg 9 hp (HT10) 
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 3.1    Grunder 

 

Grunduppställningen till arbetet kommer från Inger Öberg och Hervor  
              Ersmans ”mönster och konstruktioner för damkläder” som gjorts i 

Projekt; blus/skjorta från årskurs 1, med storleksserie 34-543. 
              KA of Sweden använder sig av en storleksserie på XS – XL som innebar att jag   
              fick ta in två nya storleksserier på det två olika grunderna.  
              Grundstorleken företaget jobbar med är i storlek S (small). 
 
              Då stigningstal är mycket viktigt när man arbetar med Modaris, Lectra och  
              för jag skulle få grundstorleken rätt mot skillnadsmåttlistorna fick jag göra  
              två olika storleksserier med stegningstal 2 och 3. Där stegningstal 2  
              representerar vanlig storleksökning (storleksserie 34-42) och 3 representerar  
              1 ½ storleksökning (storleksserie 33-45). 

 

    Figur 2 – Grundkonstruktion  

3.2      Modell 1 – 0101     

 

Till denna modell har jag använt mig av grunden med 1 ½ storleksgradering. 
              Startade med att avsätta en punkt på främre och bakre axellinje, så att  
              axelbredden blev totalt 7,5 cm. Halshål fram sänktes 10 cm och bak 2 cm och  
              formades sedan med en linje. Insnittet på axellinjen bak togs bort och  
              ändrades genom borttagning på yttre axelspets, 1 cm. 

            
 

                                                             
       3 Inger Öberg och Hervor Ersman (1985) Mönster och konstruktioner för damkläder 
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                    Nästa steg var att förflytta bystinsnittet. Avsatte en punkt 7,5 cm ner från    
axeln på den nya halshåls linjen.  Använder sedan en funktion som heter    

                    ”Pivoting dart”i Modaris, som enkelt flyttade mitt insnitt. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Figur 3 – Bystinsnittsförflyttning mot halshål 
 

 
Jag valde sedan att ställa ut sidan 2 cm både fram och bak för ökad vidd  
nertill. Mönsterdelen delades upp och sattes ihop för att konstruera veck.  
Där mitt fram gjordes till ett motveck och sedan fyra bredare (1cm)  

              stråveck på vardera sida. Fick en ökning från mitt fram på 10 cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                                                                                                         

Figur 4 – Veckkonstruktion  

 
                    Gjorde sedan mönsterdelen hel från mitt fram utan vikning. Började nu jobba  
                    fram min ärm till blusen.  Eftersom jag valt att skära upp den i olika material                     
                    avsatte jag raka linjer rakt över.  Sen tog jag ut mina mönsterdelar och  
                    kontrollerade hur linjerna stämde överens. Såg sedan över hållningen på  
                    ärmkullen till själva kroppstycket. Sydde upp en toile för avprovning. 
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                    Förändringar efter provning blev att förlänga 3 cm, höja 1 cm mitt fram och  
bak 1 cm. Sedan la jag även till ett band på vardera sidan av skärlinjen 
under bysten som knytes mitt bak för att få en mindre siluett. 
Ritade sedan ut färdiga mönsterdelar och sydde upp ett provplagg. 
Vid sömnad användes skyttelsöm och en tretrådig overlocksöm som ihop  
sömnad.  
Denna modell skickades även till fabrik för att jämföras och bedömas. 

 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
    

Figur 5 – Skärlinjer på ärm 

3.3       Modell 2 – 0102 

 

                      Här har jag valt att använd grunden som fått en grundgradering med vanlig 
skillnadsökning. Ändrade grunduppställning till symmetriska delar fram 
och bak, för att lättare se hur skärlinjerna skulle formas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 6 – Skärlinjer på framstycke 
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Behöll bystinsnitten för att få en nättare form. Avsatte linjer för skärningar   
och ställde ut 2 cm om vardera sidan, både på fram och bakstycke. 

       Tog sedan ut mönsterdelarna och sydde upp ett prov. 
Förändringarna efter avprovning blev att ta bort 1 cm på inre axelspets ut 
i noll på yttre axelspets. Framstyckets sidpanel utan axel togs in 1 cm 
längs upp ner över bröstet och nöps även under 1 cm. Sömlinjen från axeln   
fram tog jag även in 5 mm ner mot bröstet och här nöp jag även in 1 cm   
under bröstet.  Bystinsnittet var även något långt så jag förflyttade  
bystpunkten bakåt och blev totalt 8,5 cm. På bakstyckets skärningar fick jag  
ta in 3 mm upp mot axeln. Tog även in 1 cm under ärm ner mot midjan. Här  
kunde jag också se att nedre kanten på blusen låg till för mycket på stussen  
av det ökade jag 1 cm på vardera sidan av sömlinjerna bak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                       
           Figur 7 - Konstruktion av fåll 

Bestämde även att markera för var sömlinjerna på axelpartierna skulle 
placeras. Mätte av på konstruktionen och tog ut nya delar. Axelpartierna 
fram och bak ökades sedan för att få till en bra vidd till dragskon. Gav även 
mönsterdelarna 2 cm sömsmån för fin vikning mot livstycket. Jag använde 
maskiner som skyttelsöm och tretrådig overlock för hopsömnad.                     

3.4        Modell 3 – 0103 

               

Modell nummer tre har fått grunden med storleksskillnad på 1 ½ storlek. 
Ändrade grunden till storlek XL för att lättare kunna göra ändringar  
och avprovningar på mig själv. 
Började med att förlänga fram - och bakstycke till önskad längd. Avsatte nya 
punkter för axelbredden, sänkte halshålet fram och bak. Formade den nya 
halslinjen. Avsatte punkter för var midjebandet skulle konstrueras och sys på.  
Drog sedan en rak linje från axelns inre spets ner mot stussen 
både fram och bak och tog ut delarna var för sig. Satte sedan ihop 
delarna med varandra och lade en cirkel runt en punkt på bysten och en 
punkt på bakstycket för att få en ökad vidd. Formade sedan om nedre kanten 
för en finare form.   
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  Figur 8 – Bakstycket för ökad vidd   
      Konstruerade midjebanden efter linjer från livstyckena. 
      Midjebandet fram gjordes kortare för att de inte skulle gå ända in i     
      knäppningen, 6 cm från knäppkanten. Valde att konstruera en fast   
      knäppkant på 3 cm som viks inåt och sys med en stickning. Ärmens insnitt  
      togs bort och gjorde ärmen rak för att få in mer vidd. Mätte av mitten på  
      handledsvidden och formade om med att höja 5 mm fram och sänka 5 mm  
      bak. Eftersom jag var ute efter en ärm med mycket vid så valde jag att dela  
      den i 5 delar och sedan ställa ut 4 cm mellan varje.  

 
Till ärmen hör också en manschett. Längden på manschetten avsattes med 
hjälp av handledsvidd+rörelsevidd+knäppkant, blev totalt 23 cm och bredden 
blev 5 cm . För att få ett format intryck tog jag isär delen i tre delar och ökade 
1 cm mellan i överkant som sys mot ärmen. Jag använde skyttelsöm och 
tretrådig overlocksöm som hopsömnad. 

 
             
               

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 9 – Konstruktion av utställd ärm 
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3.5      Gradering 

            

3.5.1   Grundgradering  

 
       Innan beskrivning av modeller kommer lite information angående grunder. 
 

Första grunden har fått vanlig storlekssökning. Bystvidden, midjevidd och 
stussvidden ökar 4 cm. Midjemarkeringen förflyttas 2 mm mellan varje 
storlek i X-ledd. Insnittet bak förflyttas enligt midjemarkeringen och 
nederkanten. Framstyckets längsgående insnitt förflyttas s bystinsnittets 
innersta punkt i x- och y - ledd, midjepunkterna som midjemarkeringen och 
stuss i x- ledd.  
Livstycks längden ökar 7 mm och axelbredden ökar 2,5 mm mellan varje 
storlek. Ärmlängden ökar 5mm, överärmsvidden 1 cm och handledsvidden 5 
mm mellan varje storlek.  
 
Andra grunden har gjort med 1 ½ storleksökning. Bystvidden, midjevidden 
och stussvidden ökar 6 cm mellan varje storlek. Midjemarkeringen förflyttas 
3 mm i varje storlek i x- ledd. Bakstyckets längsgående insnitt förflyttas som 
midjemarkering och stuss i x- ledd. Framstyckets insnitt förflyttas som 
bystinsnittets innersta punkt i x- ledd, midjepunkterna som 
midjemarkeringen och stuss i x- ledd. Livstycks längden ökar 10,5 mm och 
axelbredden ökar 4 mm mellan varje storlek. Ärmlängden ökar 7,5 mm, 
överärmsvidden 1,5 cm och handleddsvidden 7,5 mm mellan varje storlek.  
 

3.5.2   Gradering av modell 0101 

        

Har valt att behålla viddmåtten från grundgraderingen men har gjort en 
förflyttning på framstyckets sid panel, beroende av ökningen på mitt 
framstycke. Ärmens skärlinjer har fått samma bredd med ökad vidd. 
Midjebandet har fått samma ökade vidd som den totala viddgraderingen runt 
midjemåttet.  
      

3.5.3  Gradering av modell 0102 

               

              Denna modells grundgradering följde med bra under arbetets gång. Jag har   
             valt att lägga x- ledd koordinaten från grundgraderings längsgående insnitt på  
             skärlinjerna. Axelpartierna har fått samma ökning som axeln och halshålet.  
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3.5.4 Gradering av modell 0103 

               

          Modellen har graderats med grundgradering i viddmått. Ökning i hals och axlar  
         ökar enligt grund. Ärmen graderas enligt grundärmen och manschetten enligt  
         handleddsviddsökning. Banden som träs i kanalerna under byst graderas med  
         den totala ökningen av viddmåttet.              

4 Resultatbeskrivning 

4.1 Modell 1 - 0101   

        
       Här ser vi resultatet av modell 0101 som fick en mycket bra passform över   
       bystpartiet. Vid en eventuell framtida ändring av plagget borde man ta bort lite i  
       hals ringningen då den har en tendens att lyfta sig från kroppen och detta kan   
       skapa en irritation för bäraren. Denna modell har också sytts upp i fabrik men  
       har ännu inte fått chans att se hur den blev. Men efter samtal med företaget   
       kommer den att bli producerad och kommer ut i butik våren 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Figur 10 – Framsida 
 
 

                                                                                               
                                    

                                                                                            Figur 11 - Baksida 
 
 

                                
 
 
                                Figur 12 - Från sidan 



Bättre passform på blusar – examensarbete i samarbete med Ka of Sweden 
2011-08-09 

- 11 - 

4.2 Modell 2  - 0102 

              
              Resultatet av modell nummer 2 blev mycket lyckat, att göra en sådan  
              konstruktion kan vara svår att få till då det är svårt att få till sidan utan  
              axel. Vid en eventuell framtida justering av denna modell bör modellen sys upp i  
              riktigt tyg under avprovning.  Då modellen har en tendens att blir större och  
              detta beror på att materialet innehåller stretch. Lösningen med det avtagbara  
              axelbandet skulle ha gjorts kortare och lopparna som man sätter fast bandet i  
              borde vara mindre då de har en tendens att stå ut och synas.  
              
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Figur 13 - Framsida 
 
                                                                                                             Figur 14 – Baksida                                  
 
 
    

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Figur 15 – Axelparti 
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4.3 Modell 3 - 0103 

 

       Modell nummer 3 syddes upp i storlek XL och bars av mig under redovisningen.  
       Efter några justeringar av ärmen då den var för lång blev resultatet mycket  
       bra. Jag har ofta svårt att hitta ett sådant plagg.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Figur 16 - Framsida 
 
 
 
 
  
                                                                    

                             Figur 17 - Baksida           
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  
 
 
 
 
                Figur 18 – Manschett  
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5 Diskussion 

 

5.1 Slutsatser 

 

                    Det viktigaste med mitt arbete har varit att få fram en bra passform för  
                    blusar. Att först göra en beskrivning för hur man för en förändring på blus  
                    grund för att visa hur man får en bättre för byst ger resultat i hur  
                    modellerna sedan blir. Har du bra passform på grunden resulterar det i   
                    att det modeller du utvecklar blir  bättre om de inte varit så från början. 

5.2 Metodutvärdering 

 
                          Arbetssättet som jag valde att lägga upp mitt arbete på har varit bra.  
                          Jag valde att börja leta fram information till den teoretiska  
                          delen innan jag började med den empiriska delen.  Där jag sedan kunde  
                          sammanställa informationen och föra in den i den empiriska delen och på  
                          så sätt få fram de bästa måtten till min konstruktion och hur man enkelt  
                          skulle kunna se hur bra passformen blir.  

5.3 Resultatutvärdering 

                        
                    Grunden hade bra passform redan från början och efter få justeringar  
                    blev den mycket bättre. Passformen på modellerna beskrivs och visas i  
                    resultat. Konstruktionsarbetet gick mycket bra.  Den   
                    mönsterkonstruktion jag använde mig av till modell nummer två har jag   
                    tidigare aldrig arbetat fram, här krävdes lite mer justeringar än på det   
                    Andra modellerna.  

5.4 Slutord 

 

                    Mitt samarbete med företaget har varit väldigt bra. Dock har jag arbetat  
                    mycket själv och har tagit fram material med hjälp av både den interna   
                    handledaren på skolan och externa handledare på företaget.    
                    Tillgänglighet med material har varit enkelt att få tag på, både den  
                    teoretiska delen och material till plaggen.  Jag tycker också att det har  
                    varit kul att få sköta arbetet helt själv, att lägga upp tiden på rätt sätt och  
                    få visa vad man kan.  
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Källförteckning  

 

 Inger Öberg/Hervor Ersman(1985)Mönster och konstruktioner för damkläder 
reviderad utgåva 1999, Natur och kultur/LTS förlag, Stockholm 

 Christina Svensson(2010)Skillnadsmåttlista dam/överplagg 

 Margaretha Edlund, Föreläsningsmaterial, Från kursen skjorta/blus, årskurs 1 
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Pattern cutting instruction 
 
 
 

Before: 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  After: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
After the inspection and measuring of the 
sample garment it's been found that the front 
and back armhole have the same shape. To get 
a better fit make these changes: 

To make the front armhole more curved, fold 
(shown on picture) front armhole 3 cm and 
make a cut from side seam.  
That will bring you a better shape for the front 
armhole. 
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Garment sketch

Name: Lily

Garment sample: S    

Basic size:   S    Sizes: XS - M - XL

Category: Blouse , Spring/summer 2012

Date of creation: 20110420

Date of Lastest change: 20110527       Sign: Maria Johansson

Model name:

0101

Description: Blouse with centre front pin tucks and three-quarter sleeve

Front:

                                                               Back:
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1/2 Elbow (relaxed)

1/2 Elbow (extanded)

Cuff height

Back width

Back length (HPS)

Unit : Cm

Front Length (HPS)

1/2 Chest

Pin tucks length

1/2 Waist ( 8 cm from chest)

Waist drawstring

+/- 0,5

+/- 1

+/- 1

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

6965 66 67

Sleeve length

1/2 Top arm 

68

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 1

36,3 37,5 38,7 39,9 41,1

18,8

1 1 1 1 1

16,4 17 17,6 18,2

8,7

22,25 23 23,75 24,5

17,5 18,25 19,75 21,25

34,25 35 35,75 36,5 37,25

16,75

Shoulder length

73,861,8 64,8 67,8 70,8

40,9

12,15 12,9 13,65 14,4 15,15

37,7 38,5 39,3 40,1

1/2 Hem

Shoulder to Shoulder

Neck drop front

25,25

7,1 7,5 7,9 8,3

55

42 45 48 51 54

20,25

43

Scye depth

Garment measurement chart

64

XS

Name: Lily

Garment sample: S    

Basic size:   S    Sizes: XS - M - XL

Category: Blouse , Spring/summer 2012

Date of creation: 20110420  

Date of Lastest change: 20110527       Sign: Maria 

Johansson

Model name:

0101

Description: Blouse with centre front pin tucks and three-quarter sleeve

65 66 67 68

S M L Xl tol.

+/- 1

+/- 1

17,25 18 18,75 19,5

12,4 13 13,6 14,2 14,8 +/- 0,5

84 90 96 102 108 +/- 1

46 49 52
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-

2

Thread ( Topstitch) 100% PES white 120 Nm - m

m

pcs

120 Nm/ 180 Nm

-

100% PES

metall/glass

white

transperant

Thread ( Three thread overedge) 

Bead

Main fabric 100 % CO Light pink 1,50 m - m

Lace

Seam binding

Thread (Lockstitch)

100 % PES

100 % CO

100% PES

Light pink

Light pink

white

1,50 m

30 mm

120 Nm

-

-

-

m

m

m

Name: Lily

Garment sample: S    

Basic size:   S    Sizes: XS - M - XL

Category: Blouse , Spring/summer 2012

Date of creation: 20110420

Date of Lastest change: 20110527        Sign: Maria 

Johansson

Model name:

0101

Description: Blouse with centre front pin tucks and three-quarter sleeve

Product Specification

Fabric type Quality Colour Width/length Quantity Unit
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Name: Lily

Garment sample: S    

Basic size:   S    Sizes: XS - M - XL

Category: Blouse , Spring/summer 2012

Date of creation: 20110420  

Date of Lastest change: 20110527        Sign: Maria 

Johansson

Model name:

0101

Description: Blouse with centre front pin tucks and three-quarter sleeve

Pattern pieces

No. Pattern piece Single Double Fabric Comment

1 0101110 0 1 1 Centre back

2 0101120 1 0 1 Centre front

3 0101121 0 1 1 Front side panel

4 0101122 0 1 1 Waist drawstring

5 0101130 0 1 1 Sleeve head piece

6 0101131 0 1 1 Sleeve piece 2

7 0101132 0 1 1 Sleeve piece 4

8 0101133 0 1 1 Cuff

9 0101230 0 1 1 Sleeve piece 1

10 0101231 0 1 1 Sleeve piece 3
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                                                            Front: 

                                                                                                  

 

                                                                          Back:

Garment sketch

Name: Amanda

Garment sample: S    

Basic size:   S    Sizes: XS - M - XL

Category: Blouse , Spring/summer 2012

Date of creation: 20110502  

Date of Lastest change: 20110531          Sign: Maria 

Johansson

Model name:

0102

Description: Blouse with one shoulder and cutlines at shoulder front and back
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A

B

C

D

E

F

G

H

I +/- 0,5

Model name:

0102

Description: Blouse with one shoulder and cutlines at shoulder front and back

Garment measurement chart

Tol.

+/- 1

+/- 1

40,2 42,2 44,2 46,2 48,2

38 40 42 44 46

XS S M L XL

Name: Amanda

Garment sample: S    

Basic size:   S    Sizes: XS - M - XL

Category: Blouse , Spring/summer 2012

Date of creation: 20110502  

Date of Lastest change: 20110531          Sign: Maria 

Johansson

69 +/- 1

5,25 5,5 5,75 6 6,25

19 20 21 22 23 +/- 0,5

+/- 0,5

61 63 65 67

+/- 0,5

60 61 62 63 64

20 20 20 20

40,2 41 41,8 42,6 43,4

15 15 15 15 15

20 +/- 0,5

+/- 0,5

Unit: Cm

1/2 Chest

Back length (HPS)

Back width

1/2 Shoulder strap

Zipper length

Shoulder length

 Scye depth

1/2 Hem

1/2 Waist
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transperant 10x10 mm 1

Thread (Three thread overedge)

Hook

m

Thread (Lockstitch)

100% CO grey 30 mm - m

Main fabric 100% CO grey 1,5 m -

pcsplasticshoulder strap ring

m

plastic transperant 15*15 mm 2 pcs

Seam binding

100% PES grey 120 Nm/ 180 Nm -

m

100% PES grey 120 Nm - mThread (Topstitch)

100% PES grey 120 Nm -

Product Specification

Fabric type Quality Colour Width/length Quantity Unit

Name: Amanda

Garment sample: S    

Basic size:   S    Sizes: XS - M - XL

Category: Blouse , Spring/summer 2012

Date of creation: 20110502  

Date of Lastest change: 20110531          Sign: Maria 

Johansson

Model name:

0102

Description: Blouse with one shoulder and cutlines at shoulder front and back
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No. Pattern piece Single Double Fabric Comment

1 0102110 1 0 1 Left back panel

2 0102111 1 0 1 Centre back

3 0102112 1 0 1 Right back panel

4 0102113 1 0 1 Shoulder piece back

5 0102120 1 0 1 Right front panel

6 0102121 1 0 1 Centre front

7 0102122 1 0 1 Left front panel

10 0102190 1 0 1 ruffle back

Name: Amanda

Garment sample: S    

Basic size:   S    Sizes: XS - M - XL

Category: Blouse , Spring/summer 2012

Date of creation: 20110502  

Date of Lastest change: 20110531          Sign: Maria 

Johansson

Model name:

0102

Description: Blouse with one shoulder and cutlines at shoulder front and back

Pattern pieces

8 0102123 1 0 1 Shoulder piece front

9 0102134 1 0 1 Shoulder strap

11 0102191 1 0 1 ruffle front

12 0102192 1 0 1 removable shoulder strap
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                                                                                             Front

                                                                                    Back

Garment sketch

Name :Rose

Garment sample: XL  

Basic size:   S   Sizes: XS - M - XL

Category: Shirt , Spring/summer 2012

Date of creation: 20110516  

Date of Lastest change: 20110531       Sign: Maria 

Johansson

Model name:

0103

Description: Shirt with long sleeve and drawstring under chest
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C1 26 26 26 26 26 +/-0,5

Back width

Back length (HPS)N

M 42,6 43,8

O 10 10 10 10 10Slit length

+/- 0,5

66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 +/- 0,5

32,7 40,2 41,4

Neck drop front

Neck drop back

63,25

20 +/- 0,517 17,75 18,5

16,3 16,3 +/- 0,5

3 +/- 0,5

16,3 16,3 16,3

20,5 21,25 22 22,5 23 +/- 0,5

3 3 3 3

I

J

60,25 61 61,75 62,5

19,25

Sleeve length

1/2 Top arm

Cuff hight

Wrist

Neck width arcross

16,25 17 17,75

E 7,2 7,5 +/- 0,5

+/- 0,5

G

Description: Shirt with long sleeve and drawstring under chest

6,0 6,4 6,8

52 55 58 +/- 1 

C

B 58 61 +/- 1

64 67 70 73 76 +/-1

49 52 55

Shoulder length

Unit: Cm

1/2 Chest

1/2 Waist (Extended)

1/2 Hem

Front tip

 Scye depth

Garment measurement chart

XS S M L XL Tol.

Name :Rose

Garment sample: XL  

Basic size:   S   Sizes: XS - M - XL

Category: Shirt , Spring/summer 2012

Date of creation: 20110516  

Date of Lastest change: 20110531       Sign: Maria 

Johansson

Model name:

0103

+/- 0,5

H 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 +/- 0,5

A 46 49

K

F

L

18,75 19,75 +/- 0,5D

19,95 20,7 21,45 21,95 22,45 +/- 0,5
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Product Specification

Description: Shirt with long sleeve and drawstring under chest

120 Nm -

100% CO dark pink 1,5 m -

m

m

pcs

pcs

100% PES dark pink

Width/lengthColourQualityFabric type

Model name:

0103

Unit

m

m

m

Button

Main fabric

Seam binding

Thread (Lockstitch)

Thread (Topstitch)

Thread (Three thread overedge)

Button

Quantity

metall/plastic/CO dark pink 8x11 mm 4

metall/plastic/CO dark pink 10X15 mm 4

Name :Rose

Garment sample: XL  

Basic size:   S   Sizes: XS - M - XL

Category: Shirt , Spring/summer 2012

Date of creation: 20110516  

Date of Lastest change: 20110531       Sign: Maria Johansson

100% PES dark pink 120 Nm/ 180 Nm -

100% PES dark pink 120 Nm -

100% CO dark pink 30 mm -
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No.

1

2

3

4

5

6 0103131 0 2 1

0103121 0 1 1

0103130 0 1 1

Centre front0103120 0 1 1

0103110 1 0 1

Name :Rose

Garment sample: XL  

Basic size:   S   Sizes: XS - M - XL

Category: Shirt , Spring/summer 2012

Date of creation: 20110516  

Date of Lastest change: 20110531       Sign: Maria Johansson

1010103111

FabricDoubleSinglePattern piece

Centre back

Comment

Waistband back

Waistband front

Sleeve 

Cuff

Pattern pieces

Model name:

0103

Description: Shirt with long sleeve and drawstring under chest
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Besöksadress: Bryggaregatan 17  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 


