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Sammanfattning 
Denna studie är en kandidatuppsats inom designteknik. Studien görs efter praktik på ett 

Svenskt företag som producerar arbetskläder. Företaget, som idag är min uppdragsgivare, har 

ett intresse i att starta egen produktion av produktgruppen 3-lagersjackor.  

 

För företaget ses det som en utmaning med produktgruppen, vilket skapade en nyfikenhet hos 

mig i att utforska ämnet. En 3-lagersjacka kräver tejpning för att bli ett vattentätt plagg, och 

detta är något som kräver mycket resurser, tid och kunskap.  

 

Vid uppstart av ny produktgrupp behöver arbetet starta från grunden med rätt materialval, för 

att sedan gå vidare till rätt konstruktion och sömnad. Studiens innehåll är vinklat för att 

undersöka tejpning av 3-lagersmaterial och konstruktion av dess sömmar. Syftet är att ta fram 

viktigt information- och identifiera vad som är svårt vid tejpning. Studiens resultat bygger till 

stor del på tester av de tejpade prototyper som skickats för test via ett externt testinstitut.  

 

Produktion av produkter bestående av 3-lagersmaterial är beroende av många olika faktorer 

under både sömnad och konstruktion och blir därför ett brett ämne, men studien har lyckats 

skrapa lite på ytan och kommit fram till slutsatser som kan vara hjälpsamma vid 

produktutveckling av 3-lagersprodukter. 

Nyckelord 

Tejpning, tejpade sömmar, 3-lagersjacka, 3-lagersmaterial, arbetskläder 

 

 



 

Abstract 
This study is a bachelor thesis in design technology. The study is done after an internship at a 

Swedish company that produces work wear. The company, which today is my client, has an 

interest in starting its own production of the product group 3-layer jackets. 

 

For the company, it is seen as a challenge with the product group, which created a curiosity 

with me in exploring the subject. A 3-layer jacket requires taping to become a waterproof 

garment, and this is something that requires a lot of resources, time and knowledge. 

 

When starting a new product group, the work needs to start from scratch with the right choice 

of material, and then move on to the right design and sewing. The content of the study is 

angled to examine the taping of 3-layer material and the construction of its seams. The 

purpose is to produce important information and identify what is difficult when taping. The 

study's results are largely based on tests of the taped prototypes sent for testing via an external 

test institute. 

 

Production of products consisting of 3-layer material is dependent on many different factors 

during both sewing and construction and therefore becomes a broad subject, but the study has 

managed to scrape a little on the surface and come to conclusions that can be helpful in 

product development of 3-layer products. 
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Förord 
Jag tror att mitt intresse för arbetskläder har startat tack vare mitt intresse för motorcyklar och 

MC-åkning. Vad arbetskläder och MC-kläder har gemensamt är att produkterna kräver 

material med särskilda egenskaper och passformskonstruktion som är utöver de vardagliga 

plaggen som man bär. De vardagliga plaggen ska många gånger bara ska se fina ut och inte ha 

några speciella egenskaper.  

 

Studien är gjord för att kunna öka förståelsen kring tejpning av produkter, och i detta fallet 3-

lagersjackor. Det har varit en lärorik och spännande process eftersom studien är gjord i 

samråd med ett företag som har bistått med stor kunskap, inspiration och produktion. Så ett 

stort tack till Er! 

 

Tack till mina handledare på företaget för att ni har tagit er tiden att svara på alla mina frågor 

och funderingar. Tack även till resterande designtekniker och produktutvecklare, för att ni har 

givit mig av er tid för att visa mig hur arbetet går till samt rådgivning och stöttning.  

 

Jag vill även tack handledare och medstudenter vid Designteknikerutbildningen som granskat 

och gett kommentarer under arbetets gång, Tack! 

 

 

Dannike 2019-06-09 

Lise Blomqvist  

 



 

Terminologi 
Nedan finns en tabell med ord samt beskrivning som kan vara till hjälp för ökad förståelse vid 

läsning av studien. 

 

Ord Beskrivning 

Membran En tunn plastfilm som transporterar vattenmolekyler. 

Membran är ett av de tre materialen i ett 3-lagersmaterial 

SS-EN 343 Standard för skyddskläder mot dåligt väder 

Stickning, stödstickning Upprepning av stygn för att bilda en söm i dekorativt syfte, 

eller fixering av lager eller sömsmån 

Stygn Upprepad sammanflätning av tråd 

Söm Upprepning av stygn för sammanfogning av två eller fler 

material 

Sömskridning En defekt söm där en tråden blir synlig och sömmen 

”öppnas”. Kan uppkomma pga för lös trådspänning 

Sömsmån Den förutbestämda bredd på material mätt från rå kant till 

söm. Denna mängd tyg hamnar utanför själva sömmen. 

Tejpning Beständig försegling av söm med hjälp av värme och 

speciellt anpassad tejp 

Yt-tyg Yttersta materialet på ett plagg 

3-lagersmaterial Textilt material bestående av tre lager: yt-tyg, membran samt 

foder 

4-sömskorsning Där fler än två sömmar möts och korsar varandra vid 

ihopsömnad 

 

 

Enheter  

1000 vattenpelare (mVp) 9800 Pascal (Pa) 
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1 Bakgrund  
I följande text kommer historien bakom arbetskläder att presenteras för att ge läsaren en 

inblick i arbetsklädernas betydelse genom tiderna fram tills idag. 

1.1 Arbetskläder 1900-talet 

Arbetskläder är ett begrepp som verkligen tog fart tidigt 1900-tal. Amerika år 1891 sökte 

skräddaren Jacob Davis, med stöd från sin tygleverantör Levi Strauss, patent på de 

nitförstärkta byxorna i dåtidens starkaste material ”denim” och jeansen var då födda. Byxorna 

kallades dock till en början för ”midjeoveraller” och det var inte förrän efter Levi Strauss död 

som byxorna kom att kallas för jeans, men det är en annan historia.  

 

År 1913 lanserade Henry David Lee den populära ”Lee Union-Alls” som var en ”union” 

mellan en byxa och skjorta. ”Lee Union-Alls” skapades efter att Lee´s chaufför klagat över att 

han blivit smutsig efter att ha legat under bilen, för att spara tid var det perfekt med ett plagg 

som kunde dras över kläderna för att sedan snabbt tas av, och vad som i folkmun idag kallas 

för ”overall” var född. År 1919 lanserade även Lee en reklam för kvinnliga overaller. (Lloyd 

Kyi & Lindén Ivarsson 2006) 

 

Starka material, skyddande och tillgänglighet är ett par ord som kan sammanfatta dåtidens 

arbetskläder. I nutid är det exakt samma egenskaper som en kund söker. Men med dagens 

arbetskläder finns ytterligare möjligheter med innovativa material och sömnadslösningar samt 

en ny nivå av skyddande egenskaper. 

1.2 Dagens arbetskläder och uppdragsgivare 

Företaget som är uppdragsgivare och ligger till grund för denna studie är ett av Sveriges 

ledande företag inom arbetskläder. De producerar och distribuerar arbetskläder för olika 

yrkesgrupper inom bygg och industri med sitt huvudkontor i Sverige. De har en internationell 

marknad, men har mest försäljning i framförallt Norden. 

 

Företaget producerar de mesta av sina produkter i fabriker som ägs av samma koncern, dessa 

fabriker ligger i Sri Lanka. På huvudkontoret sitter ett produktionsteam med designtekniker, 

inköpare och produktutvecklare som bestämmer vad som ska produceras. Ingen 

mönsterkonstruktion görs i Sverige utan det överlåts till Sri Lanka. I Sri lanka görs 

mönsterkonstruktion och sömnad så att första prototyper kan produceras. Dessa prototyper 

skickas för granskning och kontroll tillbaka till Sverige, är produktionsteamet nöjda med 

prototypen godkänner de start till produktion.  

 

Uppdragsgivaren har idag flera olika produktgrupper och lång erfarenhet av produktion av 

arbetskläder i olika material. Vad de saknar är egen produktion av så kallade 3-lagersjackor. 

En 3-lagersjacka har ett yt-tyg bestående av tre material. De tre materialen består av yt-tyg, 

som kallas för bärare, ett membran och ett foder. Dessa material limmas eller lamineras ihop 

för att bilda ett 3-lagersmaterial, figur 1. (Eberle et al. 2014) 

 
Figur 1 3-lagersmaterial 
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Företaget erbjuder idag 3-lagersprodukter till sina kunder, men produktgruppen köps in 

färdigsydd från Kina. Att den kommer som färdigsydd medför att företaget inte har lika stor 

möjlighet att göra förändringar under produktionens gång. Företaget har idag egen produktion 

utav 2-lagersjackor i sina fabriker i Sri Lanka, deras förhoppning är att i framtiden ha samma 

möjlighet att kunna producera sina 3-lagersjackor med samma flexibilitet som med sina 2-

lagersjackor.  

1.3 Tidigare undersökningar och litteraturgenomgång 

Uppdragsgivaren har det tidigare prövat att ta fram produkter av ett 3-lagersmaterial, men 

som ej varit tillfredsställande. Tejpningen har inte varit bra nog ur ett visuellt perspektiv och 

därav har processen saktat ner. Tidigare prototyper har även uppvisat brister mellan 

materialen då tejp och yt-material ej har varit kompatibla, vilket resulterar i att tejpen inte har 

fäst. Därför läggs idag mycket tid på val av material och leverantörer, för att ha en bra grund 

vid vidare arbetning.  

 

Bland litteratur finns det blandad information kring tejpning av sömmar, dess funktion samt 

material. Vad som saknas är just hur tejpningen ska utföras för bästa resultat, vilket 

materialval och typ av konstruktion som lämpar sig bäst. Sådan fakta får i så fall hämtas bland 

leverantörer eller olika uppsatser eller projektrapporter.  

 

Det finns sedan tidigare en studentuppsats på kandidatnivå av studenter vid Textilhögskolan i 

Borås som gjort en studie som berör tejpning och tejpade sömmar med inriktning på 

optimering utav tejp. Dock valde de att ej ha med vinkling gentemot konstruktion av plagget 

eller dess sömmar vilket skapar ett gap att fylla. (Wallin & Issa 2015) 

1.4 Förstudie 

För att få förståelse för processen genomfördes en intervju som en förstudie för att identifiera 

vad för svårigheter det finns med tejpning. 

1.4.1 Intervju 

I en intervju med en produktutvecklare via uppdragsgivaren, Bilaga 1, presenteras för- och 

nackdelar med plagg med tejpade sömmar. Den intervjuade arbetar som produktutvecklare på 

ett företag som producerar arbetskläder. Hon förklarar i intervjun att hon har ca 15 års 

erfarenhet av arbete med tejpade plagg. Hon förklarar att den vattentäta egenskapen ofta 

efterfrågas och då är tejpning optimalt. Dock finns det utmaningar med tejpningen i form av 

att den ofta känns stel och kan påverka plaggets känsla. Även om materialet har bra 

fukttransport så reduceras den ned till 0% fukttransport vid de tejpade sömmarna. Det finns 

även faktorer som bör tas med i beaktning vid skötsel av ett tejpat plagg som kan påverka 

livslängden, till exempel kan tejpen börja släppa om den utsätts för värme, även mjukgörare 

som finns i sköljmedel kan påverka negativt. 

 

Produktutvecklaren nämner att de viktigaste aspekterna kring tejpning är att sömmarna blir 

100% täta, och för att uppnå detta är konstruktionen viktig.  

1.5 Problemformulering 

Framtagning av en 3-lagersjacka anses som ett stort projekt, som är beroende av noggrant 

materialval och specifika mekaniska parametrar vid sömnad och tejpning. Det är svårt att veta 

hur sömmar ska konstrueras vid tejpning, för att plagget sedan ska tåla test enligt SS-EN 343 

(SIS 2019) för att skydda mot dåligt väder. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Följande text kommer presentera studiens syfte och problemformuleringen som studien är 

byggd kring. 

2.1 Syfte 

Studiens syfte är att ta fram olika alternativ till konstruktion för tejpning av sömmar, för att 

sedan testa vilken konstruktion som presterar bäst vid test enligt SS-EN 343 (SIS 2019). 

Studien riktar sig främst till personer som vill produktutveckla eller konstruera 3-lagersplagg. 

2.2 Frågeställningar 

• Hur påverkas vattentätheten, på en tejpad söm, om sömmens konstruktion ändras? 

• Vilka yttre mekaniska faktorer påverkar en tejpad söm och hur? 

• Vilken betydelse har ett visuellt genomfört test respektive test via externt test institut? 

2.3 Avgränsningar  

Vad som inte kommer fokuseras på inom studien är materialoptimering, tidsstudier eller 

kostnadskalkyler.  
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3 Litteratur- och teori översikt 
I följande text kommer en översikt bland litteratur och teori att redovisas. I litteraturöversikten 

har det fokuserats på vad som finns att hitta bland litteratur som berör ämnet och studien. I 

teoriöversikten presenteras teori som är relevant vid själva momentet tejpning av sömmar. 

3.1 Litteratur översikt 

Dagens arbetskläder kan skydda på olika vis. Den europeiska standarden SS-EN 343 (SIS 

2019) används när plagg ska vara vattentäta, men också skydda mot vind och kyla. Den 

huvudsakliga egenskaperna hos ett vattentätt plagg är just att inte släppa igenom väta. 

Samtidigt ska ånga ifrån kroppen kunna transporteras ut genom materialet, om detta inte sker 

kommer ångan samlas för att sedan bilda fukt på insidan av plagget. Fukten kommer till slut 

kyla ner kroppen, vilket blir motsatt effekt av vad som efterstavas enligt SS-EN 343 (SIS 

2019). Moderna vattentäta textilier kommer i flera olika typer av konstruktion. Men för att 

textilen ska få sina egenskaper krävs oftast ett membran, det är membranet som besitter 

egenskapen med ånggenomsläpplighet från ett håll, och håller väta ute från det andra. 

Membranet kan lamineras på sin bärare för att sedan skyddas av ett foder som skapar en 

luftspalt och blir värmande mot kroppen. (Eberle et al. 2014)  

 

Det är viktigt att identifiera användningsområdet för en jacka för att den ska tillfredsställa 

slutkunden, beskriver Eberle et al. (2014) i sin bok. Vad de inte tar upp är hur sömmar för 

tejpning ska konstrueras för att uppnå bästa resultat. 

 

Willners (2013) beskriver i sin artikel att membranet är hjärnan i materialet och det är viktigt 

att det uppfyller kraven som ställs, annars kommer materialet i slutändan inte vara 

tillfredställande. Han beskriver också att det går att tejpa de så kallade kritiska sömmarna till 

exempel axelsöm om det är ett användningsområde där jackan inte kräver mer än så, jackan 

kanske enbart ska användas ute kortare stunder och behöver då inte vara helt tejpad då tejpen i 

sig inte är ånggenomsläpplig. Därför är det brukligt att det övervägs hur många sömmar 

jackan behöver ha för att hitta en balans med passform som känns tillmötesgående, samtidigt 

som jackan inte får bli för tät med för många tejpade sömmar som stänger in ångan som 

kroppen ger ifrån sig. 

 

Scott (2005) berättar i sin bok om viktiga aspekter att tänka på vid framtagning av kläder som 

på något sätt ska skydda bäraren. Han menar att material, konstruktion och komfort har 

betydande roller. Den fysiologiska komforten kan vara den viktigaste enligt Scott, eftersom 

den kan bidra till den neutrala känsla som leder till ett psykologiskt omedvetet tillstånd om 

kläderna som bärs. Men för att nå upp till den neutrala känslan krävs material som hjälper 

plagget uppfylla de egenskaper som bäraren önskar. 

 

Vad Scott (2005) och Šterman (2014) har gemensamt i sina arbeten är att de beskriver på 

vilket sätt arbetskläder och profilkläder kan vara viktigt för en arbetare. Många gånger 

uppmuntrar denna typ av plagg och ger en styrka och självkänsla för bäraren, samtidigt som 

det är kommunikativt. 

 

Enligt medarbetare på arbetsplatsen där studien har genomförts så arbetar även de efter 

Willners (2013) teori om att det bör finnas en tanke kring hur många passformsavskärningar 

som bör finnas på ett plagg. Dock väljer han att inte heller ta upp hur en söm bör vara tejpad 

med tanke på sömsmån eller stickning för att uppnå bästa vattentäta resultat. 

 

När det gäller att uppnå hög kvalitet på sin produkt är det svårt att fastställa vad som är bra 

och dåligt, det visar Jeong och An (2003) i sin artikel där det förklaras hur en tejpad söm rent 

estetiskt kan bedömas med blotta ögat med hjälp utav en standard att jämföra med. Det visar 

sig då att resultatet kan skilja operatörer emellan enligt deras studier. De beskriver även hur 
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tråden med sin trådspänning har påverkan på materialet vid sömnad. Om trådspänningen är 

för hög och tyget pressas ihop är det stor risk att det kommer bli ett buckligt resultat vid 

tejpning. Jeong och An (2003) visar i sin studie att ett manuellt kvalitetstest kan vara 

otillräckligt med tanke på att det handlar om den mänskliga faktorn, kanske borde det vara 

minimum att ihop med den standard som Jeong och An (2003) syftar på alltid borde 

kompletteras med exempelvis standard SS-EN 343 (SIS 2019) för att kunna avgöra kvalitet på 

sin produkt.  

 

Mukhopadhyay och Midha (2008) tar upp i sin artikel att ett vattentätt plagg är något 

komplext att bedöma då det är många faktorer som spelar in. Balansen mellan funktion och 

komfort är ofta svår, då något i slutändan ofta får kompromissa. Återigen nämns att 

användningsområdet är viktigt att identifiera för att uppnå bästa slutresultat på sin produkt. 

Det är något som marknaden är överens om och det är även något som vederbörande företag 

är uppmärksamma på.  

 

Wallin och Issa (2015) beskriver i sin kandidatuppsats hur de arbetar fram ett sätt att optimera 

tejpåtgång vid tejpning utav vattentäta plagg. De väljer att använda sig utav olika sömsmån 

och konstruktion på sömmar för att nå den mest vattentäta med så lite åtgång som möjligt. De 

har dock inte med i sitt arbete vart på ett plagg dessa sömmar är bäst lämpade för det bästa 

resultatet och om antalet sömmar och placering av dessa är irrelevanta eller ej. 

3.2 Teori översikt 

I följande text kommer teori presenteras som är relevant inom studien och för att få insikt 

inom material och hantering. 

3.2.1 Sömnad 

Vid tejpning av en söm krävs att textilierna först sammanfogas. Det sker oftast med en 

ennålsmaskin som syr en skyttelsöm med två trådsystem, typ 301, så kallad raksöm enligt SS-

ISO 4915 (SIS 1995). I figur 2 visas den sammanfogande sömmen med skyttelsöm.  

 
Figur 2 skyttelsöm teknisk skiss 

 

Även om materialet är vattentätt så kommer nålgenomträngningen vid sömnad skapa små hål 

som släpper igenom vatten. Nålgenomträngningen markeras med pilar i figur 3. För att 

förhindra att vatten tränger igenom används tejp för att täcka igen hålen som den 

sammanfogande sömmen har skapat. Det är även denna söm som används till stödstickning 

och stödstickningen sker före tejpning. (Bemis 2019) (Didriksons 2019)  

 
Figur 3 nålgenomträgning 

 

En söm är beroende av ett flertal parametrar för att sömmen ska få ett tillfredställande resultat 

och funktion enligt Glock och Kunz (2005). Det krävs att stygn har rätt längd, trådspänning 

och har rätt komposition av material i tråden. Nålens tjocklek spelar roll för att förhindra för 

mycket friktion skapat. Trådbrott kan uppkomma om nålens spets inte är anpassad till 
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materialet, då går trådar sönder när nålen penetrerar och det kan påverka slutprodukten då 

dessa trådbrott ha stor benägenhet att bilda hål. Sömskridning kan uppkomma om 

trådspänningen inte är rätt inställd. 

3.2.2 Tejpning 

När sammanfogningen med skyttelsöm är genomförd fixeras och förseglas sömsmån och söm 

med speciellt anpassad tejp som med hjälp av värme skapar en beständigt tejpad söm. 

Materialet, tillsammans med tejp, förs mellan två heta cylindrar som smälter ihop tejp med 

materialet. Temperatur för maskin bestäms och regleras beroroende på vad materialet och 

tejpen har som smältpunkt. Den tejpade sömmen blir vatten- och vindtät. (Eberle et al. 2014) 

3.2.3 Standarder 

SS-EN 343 (SIS 2019) är en standard som mäter de egenskaper ett material med dess sömmar 

besitter i form av skyddande plagg. Standarden visar också vilken klassificering på 

skyddsnivå plagget uppfyller då standarden innehåller egna bestämda klasser. Standarden kan 

även användas för att certifiera regnplagg och plagget får då en klass på sin certifiering utefter 

vad testerna visar. I SS-EN 343 (SIS 2019) ingår en rad olika standarder som används för att 

testa olika egenskaper. De två som fokuseras på inom denna studie är framförallt vattentäthet 

och vattenmotstånd (vattengenomsläpplighet). Vattenmotstånd mäts enligt SS-EN 31092 (SIS 

1993) och vattentäthet enligt SS-EN ISO 811:2018 (SIS 2018) där vattentäthet anses vara den 

viktigaste. Testerna genomförs på förbehandlade, samt icke förbehandlade, tygprover och 

sömmar. I standarden finns även möjlighet att testa ett färdigt ihopsytt plagg. På marknaden 

finns idag helt vattentäta material utan ånggenomsläpplighet, men det finns även vattentäta 

material med hög ånggenomsläpplighet. Har ett material lågt vattenmotstånd, alltså hög 

ånggenomsläpplighet, främjar det svettavdunstning vilket bidrar till kroppskylning och en torr 

och behaglig känsla för kroppen som leder till förlängd bärtid. 
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4 Metod 
I nedanstående text presenteras vald metod för studien samt vart och hur den utförs. Studien 

är indelad i tre huvuddelar. Studiens metod upprepar sig inte, den är dock upprepningsbar 

enligt figur 4.  

 

 
 

Figur 4 Metod 

 

I studiens första del ligger intervjun, som gjordes som förstudie hos uppdragsgivaren för att få 

en bredare kunskap kring ämnet, till stor grund. Intervjun kom att bilda en uppfattning om 

problemområden som sedan kunde knytas an till litteratur. Intervjun visade att konstruktion av 

sömmar med dess sömsmån var svårt, vilket även den granskade litteraturen bekräftar med sin 

brist på instruktioner på rekommenderade konstruktioner av sömmar vid tejpning. Metod som 

användes i kandidatuppsatsen av Wallin och Issa (2015) togs inspiration ifrån vid val av 

konstruktion av sömmar till denna studie.  

 

I studiens andra del produceras prototyper enligt tidigare litteraturstudier Eberle et al. (2014) 

som beskriver sömnad. Enligt Jeong & An (2003) kan det vara lämpligt med kompletterande 

tester, utöver den manuella observation en operatör gör vid sömnad, vilket ligger till grund för 

val av de externa tester som genomförs.  

 

I den tredje delen av studiens metoddelar presenteras metod som, återigen, bygger på 

genomförd metod av Wallin och Issa (2015) som testade sina prototyper. Wallin och Issa 

(2015) testade sina prototyper för bland annat vattentäthet i laboratorium själva. Inom denna 

studie utförs istället tester via externt test institut för att få testresultat efter standard SS-EN 

343 (SIS 2019) som är gjorda i en kontrollerad miljö. Vid analys är målet att kunna eftersträva 

den neutrala känsla som Scott (2005) beskriver i sin bok. Det manuella testets 

granskningsprotokoll kommer jämföras med testrapport från externt testinstitut. 

4.1 Förstudie 

Studien startar med litteraturundersökning och intervju. Litteraturstudien har genomförts 

främst i databaserna Textile Technology Complete samt Web of Science. Databasen E-NAV 

användes för sökning av standarder. Under litteraturstudien fokuseras det på 3-

lagersprodukter och tejpning som har fokuserats på. 

 

Prototyper beställs ifrån huvudkontoret i Sverige. Prototyperna skickas efter produktion till 

externt test institut för att testas enligt standard SS EN 343, enligt studien som Jeong & An 

(2003) genomfört. 
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4.1.1 Materialval tejp 

Tejp som används till prototyper är från leverantören Bemis. Tejpens bredd är 20 mm. Den är 

en polyester trikå med polyuretanmembran som sammanfogats med polyuretanlim. 

Tejpen är svart och uppnår smältpunkt vid 85ºC (Bilaga 2 Bemis product data information) 

(Bemis 2019) 

4.1.2 Materialval yt-tyg 

Yt-tyget består av nylon och elastan med ett polyuretan membran, med en vattenpelare på 

20.000 och ett trikåfoder i nylon. 

4.1.3 Sömkonstruktion 

Sömmarna som testas beslutas efter granskning av tidigare studier, som Wallin och Issa 

(2015) genomfört. Instruktioner till konstruktion av sömmar för prototyper, som skickas till 

produktion, sker enligt följande: 

 

• 3 mm sömsmån utan stödstickning 

• 5mm sömsmån utan stödstickning 

• 5 mm sömsmån med stödstickning 

• 7 mm sömsmån med dubbel stödstickning 

4.1.4 Planering 

En projektplan upprättas för att kunna hålla studien inom tidsram och kunna informera alla 

involverade parter om hur planeringen ser ut och vad som förväntas. I planeringen prioriteras 

tester och det är vad som läggs mest tid på. Att välja att prioritera tester via externt test institut 

görs efter litteraturstudier som visar att det ökar produktens trovärdighet, för både slutkund 

och leverantör. (Glock & Kunz 2005) 

4.2 Genomförande 

I nedanstående text presenteras studiens metods andra del med produktion och tester. 

4.2.1 Produktion 

Studien kräver att tejpning utförs utav en van hanterare av tejpmaskin, därför väljs Sri Lanka 

till att producera prototyperna. Samtliga prototyper produceras enligt samma parametrar. 

Prototyperna är ark med en storlek på 1*1 m. Arken har två sydda sömmar som är tejpade, en 

horisontell- och en vertikal söm som bildar ett kryss i mitten. 

 

Tejpning av prototyper sker med en varmlufts tejpmaskin efter följande mekaniska 

parametrar: 

 

• temperatur: 350 °C 

• hastighet: 3m/min 

• tryck: 4 bar 

• tejp: Bemis ST 356 

 

4.2.2 Visuellt test 

Prototyperna granskas i Sverige för att göra en första bedömning. Jeong och An (2003) anser 

att det är svårt, och i många fall bristfälligt, att för en operatör vid sömnad bedöma kvalitet 

med blotta ögat. Därför görs det kompletterande visuellt test i Sverige. Granskningsprotokoll 

som används vid visuellt test är framtaget efter tidigare granskad litteratur (Glock & Kunz 

2005).  
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4.2.3 Externt test 

Prototyperna skickas direkt till testinstitut från produktionen på Sri Lanka. Testrapporterna 

rapporteras direkt till huvudkontor i Sverige efter genomförda test. Enligt Glock och Kunz 

(2005) är det brukligt att genomföra tester före en order läggs för produktion. Vissa kunder 

kan till och med förvänta sig att det finns tester genomförda via opartiska instanser och kan 

vara avgörande vid upphandling.  

4.3 Analys av tester 

De mottagna testrapporter från externt testinstitut samt visuella testprotokoll jämförs för att se 

likheter och skillnader. Slutliga analyser presenteras i studiens resultatavsnitt. 

4.3.1 Vidareutveckling 

Metoden kan upprepas om resultat efter analyser inte ses som tillfredsställande, eller så 

fortgår arbetet vidare till produktion. Ytterligare vidareutveckling presenteras i resultat- och 

diskussionsdel. 
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5 Resultat 
I följande text presenteras studiens resultat med prototypernas testresultat och analys. 

5.1 Produktion  

Prototypernas sömkonstruktion går att se med snittritningar i tabell 1. 

  

Tabell 1 sömkonstruktion 

1. 3 mm sömsmån utan 

stödstickning 

 

 
2. 5 mm sömsmån utan 

stöddtickning 

 
 

3. 5 mm sömsmån med 

stödstickning 

 

 
4. 7 mm sömsmån med 

dubbel stödstickning 

 
 

5.2 Visuellt test 

Samtliga prototyper ses i bild i tabell 2. Prototyperna uppvisar tejpade sömmar med 

sömskridning, mest på de sömmar utan stödstickning. Maskininställning är tre stygn per 

centimeter (stygn/cm), vilket kan vara bidragande faktor till den sömskridning som syns. 

Minskad stygn/cm skulle kunna förhindra sömskridning enligt Glock och Kunz (2005). 

Stödstickningen på alternativ tre och fyra, som är på 3,5 stygn/cm, kan vara förklaringen till 

minskad sömskridning då den fixerar sömmen. 

 

Tabell 2 tejpade sömmar 

Alt. 1. Alt. 2. Alt. 3. Alt. 4. 

3 mm sömsmån utan 

stödstickning 

5 mm sömsmån utan 

stöddtickning 

 

5 mm sömsmån med 

stödstickning 

 

7 mm sömsmån med 

dubbel stödstickning 

    

Alternativ ett uppvisar sträckor med luftfickor där tejp ej har kunnat fästa vid yt-materialet. 

Rynkor och bubblor syns på samtliga prototyper under tejp, en orsak kan vara fel inställning 

på tejpmaskin så som för hög värme eller för hög hastighet. Samtliga prototyper uppvisar att 

tejp lossnar utan att tyget ser skadat ut. Limmet har inte lyckats fästa ordentligt. Fullständiga 

testprotokoll ses i bilaga 3-7. 
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5.3 Externt test 

Testresultat visar att samtliga sömmar, förutom en, ej når upp till minimum krav för 

vattentäthet enligt SS-EN 343 (SIS 2019). Vid test enligt SS-EN 343 (SIS 2019) ingår en del 

olika testmetoder, för att sedan ge ett resultat och klass specificerad enligt SS-EN 343 (SIS 

2019). En förenklad tabell med resultat av vattentäthet enligt SS-EN ISO 811:2018 (SIS 

2018) ses nedan i tabell 3. De listade resultaten är resultat från test före olika förbehandlingar.  

 

I tabellen går det att se att prototyp måste få ett värde över 8000 Pa. Den söm som klarar testet 

är alternativ tre, 5 mm sömsmån med stödstickning, med ett resultat på 9757 Pa. Alternativ 

fyra är det alternativ som klarar sig sämst enligt test med ett värde på 3432 Pa. Anledning till 

det låga resultatet kan vara att den breda sömsmånen ger tejpen mindre vidhäftningsyta. 

Samtliga fullständiga testresultat finns listade i bilaga 6-9. 

 

Tabell 3 förenklad tabell testresultat vattentäthet 

SS-EN ISO 

811:2018 
Alt. 1. Alt. 2. Alt. 3. Alt. 4. 

Vattentäthet 3 mm sömsmån 

utan 

stödstickning 

5 mm 

sömsmån utan 

stöddtickning 

 

5 mm 

sömsmån med 

stödstickning 

 

7 mm sömsmån 

med dubbel 

stödstickning 

Klass 1: ≥ 8000 Pa 
 

6688 Pa 
 

6668 Pa 9757 Pa 3432 Pa 

 

I SS-EN 343 (SIS 2019) mäts vattenmotstånd med SS-EN 31092 (SIS 1993). Vid test av 

vattenmotstånd uppvisade samtliga ark en klass 2 enligt SS-EN 343 (SIS 2019). Förenklad 

tabell med resultat för vattenmotstånd ses nedan i tabell 4, där det även går att utläsa de olika 

klasserna. Uppdragsgivaren eftersträvar oftast ett klass 3 resultat på sina produkter.  

 

Tabell 4 förenklad tabell testresultat vattenmotstånd 

SS-EN 31092 Alt. 1. Alt. 2. Alt. 3. Alt. 4. 

Vattenmotstånd, 

ånggenomsläpplighet 

3 mm 

sömsmån 

utan 

stödstickning 

5 mm 

sömsmån utan 

stöddtickning 

 

5 mm 

sömsmån med 

stödstickning 

 

7 mm sömsmån 

med dubbel 

stödstickning 

Klass 1:  Ret above 40 

Klass 2: 20 < Ret ≤ 40 

Klass 3:         Ret ≤ 20 

21,4 (klass 2) 22,6 (klass 2) 21,5 (klass 2) 21,6 (klass 2) 

 

5.4 Analys av tester 

Prototyp som presterade sämst vid bedömning av test enligt SS-EN 343 (SIS 2019) var 

alternativ 4, 7 mm sömsmån med dubbel stödstickning. Med en tejpbredd på 20 mm är det 

denna konstruktion som lämnar minst vidhäftningsyta kvar för tejpen att fästa i, det kan vara 

en anledning till de låga testresultaten. 

 

Vid granskning av parametrar som används vid tejpning stämmer de ej överens med vad 

tejpleverantör rekommenderar. I tabell 5 finns de uppställda parametrar som använts och vad 

leverantören rekommenderar. I tabellen syns att maskinen haft för låg temperatur, haft för hög 

hastighet samt aningen för högt tryck med tanke på prototypernas utseende och låga 

testresultat.  
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Tabell 5 jämförda parametrar vid tejpning 

Parametrar vid 

tejpning 

Använda parametrar vid 

tejpning 

Leverantörs 

rekommendation 

Temperatur 350 °C 

 

450 °C till 600 °C 

Hastighet 3 m/min 

 

2-3 m/min 

Tryck 4 bar 

 

3.92 bar 

 

 

Om vidareutveckling önskas bör de mekaniska parametrar vid tejpning ses över för att uppnå 

ett bättre resultat för prototyper, både i utseende och i test avseende. Processen får starta om 

med ny produktion av prototyper och tester utefter slutsatser och rekommendation av studie.  
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6 Resultat- och metoddiskussion 
Efter genomförd studie, visar tester på att tejpad söm med 5 mm sömsmån och stödstickning 

ger bäst resultat när det gäller vattentäthet, precis som det resultat som Wallin och Issa (2015) 

kom fram till i sin studie. Tejpning är dock något av ett levande hantverk som skiljer sig 

beroende på mekaniska parametrar, material och hantering. Som studien även tar upp så 

spelar sömsmån ingen roll om tejpningen är otillräcklig och ej korrekt utförd.  

 

Vid granskning av tejpspecifikation från tejpleverantör står smältpunkt- respektive 

maskininställningstemperatur listad, dessa temperaturer ligger långt ifrån varandra på 

Celsiusskalan och kan säkerligen vara något som förvirrar i produktion vid inställning av 

parametrar. Det kan vara en anledning till den lågt inställda temperaturen vid tejpning och 

resultatet hade kanske påverkats om detta setts över före tejpning för att hitta en bättre lämpad 

temperatur. 

 

Vid studiens start fanns det en tanke om att sömsmån och stickningar vid tejpning av sömmar 

har en betydande roll. Det visade sig vara steg för långt fram i processen, då en sådan 

fundering kräver att tejpningen är korrekt utförd. Hade tejpningen varit godkänd hade 

troligtvis testerna givit ett tydligare resultat och därav kunnat givit andra slutsatser som beror 

sömsmån och stickningar. 

 

I figur 4 redovisas vattenmotstånd, men utan att veta det enskilda värdet för vattenmotstånd på 

tyget blir detta värdet svårtolkat. I SS-EN 343 (SIS 2019) finns en del där det går att testa en 

ihopsydd prototyp, så kallat ”regntornstest”. Hade det varit en hel prototyp som denna studie 

testat hade test enligt SS-EN 31092 (SIS 1993) kunnat ge en indikation på hur mycket 

sömmarna med dess konstruktion påverkar ett helt plagg och hur sömmarna egentligen 

påverkar vattenmotståndet. 

 

För att kunna garantera slutproduktens användningsområde är det nödvändigt att testa sin 

produkt för att den ska vara hållbar, både ur ekonomiskt- och miljöperspektiv enligt Eberle et 

al. (2014). Hade studiens sömmar med tejpning används vid produktion hade troligtvis 

kunden varit missnöjd, på grund av att tejpning ej varit tillfredställande och plagget hade 

släppt in vatten. Som Scott (2005) beskriver eftersträvas den neutrala känsla ett plagg kan ge 

men det kommer aldrig uppnås om plagget läcker in vatten, därför är tester av stor betydelse 

vid tejpning av sömmar.  

 

Hade tester inte utförts på de tejpade sömmarna hade det varit omöjligt att veta hur väl de 

presterar när det gäller vattentäthet. Precis som Jeong och An (2003) nämner i sin studie så är 

det inte tillräckligt med enbart ett visuellt test. Det visuella testet gav en bra början i denna 

studie men är inget som går att använda som garanti, då det är individuellt vad som betraktas 

som god kvalitet.  

 

Valet att använda externt test institut, istället för att testa själv enligt Wallin och Issa (2015) 

gjorde att studien var beroende av en utomstående part som skulle prestera inom en tidsram. 

Förseningar hade kunnat leda till att studien varit ofullständig vid studiens slut då studiens 

resultatdel är beroende av testresultat. Dock ökar trovärdigheten genom tester, gjorda i 

kontrollerad miljö, och har givit studien en bra grund till vidare studier inom samma ämne. 

 

Under studiens gång visade det sig att tiden kom att bli det största hindret. En nackdel med att 

använda sig utav produktion långt bort är att det kan vara svårt att sätta en deadline som alla 

håller. Vid en sån här studie är det även många parter inblandade vilket skapar många 

tillfällen för att det ska bli så kallade flaskhalsar och arbetet saktar ner under en tid på grund 

utav oförutsedda händelse, förseningar av leveranser och sjukluckor med mera. 
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Källor som har varit mycket informativa under studien har varit olika hemsidor hos 

leverantörer då de har varit de mest uppdaterade angående dagens metoder och kunders 

efterfrågan av produkter. 

6.1 Miljö och hållbarhet 

I studien har inte uppdragsgivarens policy, att frakta sina produkter med båt, kunnat 

applicerats då det har funnits en snäv tidsram för arbetet. Hade projektet kunnat pågå lite 

längre hade det varit möjligt att få in den delen av ett hållbarhetstänkt i arbetet, vilket är något 

som marknaden och många kunder kräver idag. 

 

Dunne och Watkins (2015) presenterar i sitt arbete hur viktigt det är att identifiera slutkunden, 

vilket även går i linje enligt tidigare litteraturundersökningar. Watkins vinklar det till ett 

hållbarhetsperspektiv och att marknaden måste gemensamt gå ihop och utveckla dagens 

produkter. Det är viktigt att tänka på kunden, men även köparen då den ofta ser produkten ur 

ett annat perspektiv. Ett barn som vill ha ett par fotbollsskor kan vara kunden, men det är ofta 

föräldern som är köparen och kan ha helt andra synvinklar på produkten så som ekonomisk- 

eller produktionsetisk vinkel. Watkins bekräftar alltså ytterligare hur viktigt det är med en 

identifierad slutkund ur många perspektiv. 

 

För att kunna garantera slutproduktens användningsområde är det nödvändigt att testa sin 

produkt för att den ska vara hållbar, både ur ekonomiskt- och miljöperspektiv. Hade studiens 

förslag till sömkonstruktioner samt tejp används vid produktion hade troligtvis kunden varit 

missnöjd, på grund av att plagget hade släppt in vatten, och det hade inte resulterat i en hållbar 

produkt. Därför anses tester vara av yttersta vikt. 

6.2 Etniska- och kulturella aspekter 

Under studiens gång inträffade ett terrorattentat i Sri Lanka. Bombningarna skadade inte 

produktionens fabriker eller personal, men indirekt blir det en tydlig påverkan då landet 

påverkas och det blev ett utegångsförbud för alla invånare vilket ledde till att produktionen 

låg nere ett par dagar. Detta ledde till oförutsedda förseningar. Detta är en typ av händelse 

som givetvis inte går att förutspå, men är något som kan komma att beröra produktion i 

framtiden och behöver inkluderas i planering av oförutsedda händelser.  
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7 Slutsats 
 

• Hur påverkas vattentätheten, på en tejpad söm, om sömmens konstruktion 

ändras? 

 

Efter genomförd studie med tester visar det sig att tejpad söm, tejpbredd 20 mm, med 5 mm 

sömsmån och stödstickning visade bäst resultat när det gäller vattentäthet. Övriga 

konstruktioner klarade ej första momentet i test enligt SS-EN 343 (SIS 2019). Det går ej att se 

en särskild kurva, eller samband, på testresultaten som går upp eller ner i takt med hur 

konstruktionen med dess sömsmån ändras. Hade tejpningen varit bättre utförd finns det 

eventuellt större möjligheter att se ett sådant samband. Slutsats är att sömsmån och 

konstruktion inte spelar någon roll om inte tejpningen är korrekt utförd. 

 

 

• Vilka yttre mekaniska faktorer påverkar en tejpad söm? 

 

De yttre faktorer som har kommit att spela störst roll i denna studie har varit inställningar av 

tejpmaskin. Det visuella testet visade att tejpning ej var korrekt utförd och det bekräftades 

även efter jämförelse av mekaniska inställningar som tillämpats samt rekommendation från 

leverantör. Dessa mekaniska faktorer ledde troligtvis till att tejpen ej fastnade på sin bärare 

tillräckligt bra för att skapa ett hållbart resultat, och därför blev de externa testresultaten låga. 

 

Temperatur, hastighet, tid och tryck är mekaniska faktorer som spelar stor roll vid tejpning av 

sömmar. Med de parametrarna är det viktigt att tejpa flera sömmar och testa sig fram tills det 

blir ett visuellt tillfredställande resultat, som sedan kan arbetas vidare med för externa test. 

Vid granskning av tejpspecifikation från tejpleverantör står smältpunkt- respektive 

maskininställningstemperatur listad, dessa temperaturer ligger långt ifrån varandra på 

Celsiusskalan och kan säkerligen vara något som förvirrar i produktion vid inställning av 

parametrar och därav den lågt inställda temperaturen vid tejpning. Resultatet hade kanske 

påverkats om detta setts över före tejpning för att hitta en bättre lämpad temperatur. 

 

 

• Vilken betydelse har ett visuellt test respektive test via externt test institut? 

Genom att följa upp ett visuellt test med ett test utfört av externt testinstitut går det att 

uppmärksamma skillnader som ögat inte ser, till exempel vattenmotstånd och vattentäthet i 

exakta värden. Det visuella testet kan i sin tur hjälpa till att reducera kostnader, genom att inte 

skicka vidare en prototyp för test som inte är tillfredställande visuellt till att börja med. Hade 

denna studie pågått under en längre period hade det visuella testet låtit prototypen granskats 

och gjorts om tills den passerat det visuella testet med godkänt resultat och sedan skickats vidare 

för test via externt testinstitut, för att på så vis ha större nytta utav de exakta värden som SS-EN 

343 (SIS 2019) ger. 
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8 Slutord 
Studien har varit lärorik och har gett mig insikt i en ny produktgrupp. Under studiens gång har 

jag insett att vägen inte alltid är spikrak när det gäller 3-lagersmaterial och tejpning, jag är 

bara mer nyfiken på ämnet nu än när jag startade studien. Det känns som att jag enbart hunnit 

skrapa lite på ytan, och jag är glad över att jag kommer ha möjligheten för att upptäcka och 

lära mig mycket mer om ämnet i framtiden. 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då litteraturundersökningen ofta visade på hur viktig slutkunden är hade det varit intressant 

att se fler studier inriktade på specifika slutkunder, så som mer ovanliga sportutövare eller 

yrkeskategorier.  

 

Intressant hade även varit att se frågeställningar som berör: 

• Kostnadskalkyler 

• Tidsstudier 

• Materialoptimering 



26 

 

9 Källförteckning 
 

Bemis (2019). Seam tape. https://www.bemisworldwide.com/products/seam-tape [2019-05-

05] 

 

Didriksons (2019). En vattentät historia. https://www.didriksons.com/se/en-vattentat-historia 

[2019-05-05] 

 

Dunne, L., E. & Watkins, S., M. (2015). FUNCTIONAL CLOTHING DESIGN 
From Sportswear to Spacesuits. London: Bloomsbury Publishing Inc. 

 

Eberle, H., Gonser, E., Hermling, H., Hornberger, M., Kilgus, R., Kupke, R., Menzer, D., 

Moll, A. & Ring, W. (2014). Clothing Technology. 6. Uppl., Haan-Gruiten: EUROPA 

LEHRMITTEL. 

 

Glock, R., E. & Kunz, G., I. (2005). Apparel manufacturing: sewn product analysis. 4 Uppl., 

New Jersey: Pearson. 

 

Jeong, W., J. & An, S., K. (2003). Seam Characteristics of Breathable Waterproof Fabrics 

with Various Finishing Methods. Fibers and Polymers, 4(2), ss. 71-76. 

 

Lloyd, K., T. & Lindén Ivarsson, A. (2006). Älskade jeans: Jeansens historia synad i 

sömmarna. Stockholm: Alfabeta. 

 

Mukhopadhyay, A. & Midha, V., K. (2008). A Review on Designing the Waterproof 

Breathable Fabrics Part II: Construction and Suitability of Breathable Fabrics for Different 

Uses. JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES, 38(1), ss. 17-41. 

DOI:10.1177/1528083707082166 

 

Scott, R. A. (2005). Textiles for protection. Cambridge: Woodhead Publishing. 

 

Šterman, S. (2014). User evaluation of the waterproof jacket. AUTEX Research Journal, 

14(1), ss. 7-13. DOI: 10.2478/v10304-012-0043-3  

 

Swedish Standards Institute (SIS) (2018). SS-EN ISO 811:2018 Textiles - Determination of 

resistance to water penetration - Hydrostatic pressure test (ISO 811:2018). Stockholm: SIS. 

 

Swedish Standards Institute (SIS) (1993). SS-EN 31092 Textiles - Determination of 

physiological properties - Measurement of thermal and watervapour resistance under steady-

state conditions (sweating guarded - hotplate test) (ISO 11 092:1993). Stockholm: SIS 

 

Swedish Standards Institute (SIS) (1995). SS-ISO 4915 Textiles - Stitch types - Classification 

and terminology. Stockholm: SIS. 

 

Swedish Standards Institute (SIS) (2019). SS-EN 343:2019 Protective clothing - Protection 

against rain. Stockholm: SIS. 

 

Wallin, A., G. & Issa, R. (2015). Optimering av tejpade sömmar för funktionsplagg. 
Kandidatuppsats, Textilteknologi. Borås: Textilhögskolan i Borås. urn:nbn:se:hb:diva-363 

 

https://www.bemisworldwide.com/products/seam-tape
https://www.didriksons.com/se/en-vattentat-historia
https://gslg-hb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991929553403662&context=L&vid=46GSLG_BORAS:46BORAS_V1&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Textiles%20for%20Protection&offset=0


27 

 

Willners, M. (2013). Så funkar membran. 

http://www.sportfack.se/artiklar/artiklar/20130916/sa-funkar-membran/ [2019-03-31] 

 
 



28 

 

10 Bilagor 

Bilaga 1- Intervju  

 

Intervju med Produktutvecklare 2019-04-25 

 

1. Vad har du för erfarenhet kring tejpning av plagg? 

Svar: Jobbat med tejpade plagg i 15 år på olika företag både inom sportbranschen och 

arbetsklädesbranchen. Har jobbat med Gortex material vilket kräver att man jobbar 

med certifierade fabriker och krav på konstruktion från Gore. 

2. Vad finns det för fördelar med ett tejpat plagg? 

Svar: Om man har ett material med membran eller coating så är materialet vattentätt 

och när man syr ett plagg av ett vattentätt tyg så är sömmarna inte täta. Genom att 

tejpa sömmarna får men ett vattentätt plagg.  

3. Vad finns det för nackdelar med ett tejpat plagg? 

Svar: Tyget kan ha hög fuktransporteringsegenskaper men på de tejpade delarna så 

förlorar denna funktion nästan 100%. 

Plagget kan även kännas stelt i sömmarna. Tvätt och torkning i tumlare är ett kritiskt 

moment. Eftersom man applicerar tejpen med värme och lim så finns de risk att tejpen 

släpper om man utsätter plagget för hög värme som i torktumlare  eller tvätt över 40 

grader. Mjukgörare kan också lösa upp limmet på tejpen. 

4. Vilka svårigheter dyker oftast upp vid tejpning av ett plagg? 

Svar: Att får den 100% vattentät i kryssen där sömmar möts. Att applicera tejpen med 

tillräckligt tryck och värme utan att göra märken på rätsidan på tyget.  Att få 

ficköppningar / dragkedjor vattentäta och hållbara. 

5. Vad är viktigast att tänka på vid tejpning, vilka aspekter går det inte att 

kompromissa kring?  

Samt vilka aspekter kan man ha överseende kring? 

Svar: Att sömmarna blir 100% vattentäta, använda rätt tejp till de valda ytattyget. 

Men det är också viktigt att plagget har en rätt konstruktion vilket innebär att man 

måste konstruera mönsterdelarna så man inte tejpar på material där tejpen inte fäster, 

tex forder dragkedjor m.m.De finns i vissa fall anledning till att bara tejpa vissa delar 

av plagget beroende på kunden eller användningsområde. 

Fördelen kan ju vara att den blir mera fukttransporterande med mindre tejp. 
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Bilaga 2-  Bemis Product data information  
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Bilaga 3- 3 mm sömsmån utan stödstickning 
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Bilaga 4- 5 mm sömsmån utan stödstickning 
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Bilaga 4- 5 mm sömsmån med stödstickning  
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Bilaga 5- 7 mm sömsmån med dubbel stödstickning 
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Bilaga 6- Extern test 3mm sömsmån utan stödstickning 

 

 

 
 



35 

 

Bilaga 7- Externt test 5 mm sömsmån utan stödstickning 
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Bilaga 8- Externt test 5 mm sömsmån med stödstickning 
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Bilaga 9- Externt test 7 mm sömsmån med dubbel stödstickning 
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