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Sammanfattning 
Studien görs i samarbete med ett mindre svenskt modeföretag som i stor utsträckning arbetar 

med draperade produkter. Överföringen från draperat plagg till ett reproducerbart platt 

mönster består av ett omfattande arbete med uppsömnad av ett stort antal provplagg. Därför 

finns ett stort intresse för att resurseffektivisera denna process. I studien undersöks CAD och 

3D-simulering som komplement vid framtagningen av produktionsanpassade mönster i syfte 

att återskapa en specifik draperat form. Som utgångsläge för studien finns ett plagg som 

draperats på docka av den externa handledaren och designer på företaget. Viktiga fästpunkter 

och eventuella skärningar markeras på originaldraperingen med stor noggrannhet varpå 

draperingen kan monteras ned. Genom digitalisering av de platta plaggdelarna möjliggörs 

vidare mönsterarbete och validering helt digitalt i Lectras programvara Modaris och 

applikationen Modaris-3D för virtuell avprovning. Att utföra avprovningar digitalt möjliggör 

mönsterförändringar som kan ske i samverkan med det virtuellt uppsydda plagget. Detta 

resulterar i minskat antal fysiska provplagg vilket sparar tid och material/tyger som är 

miljömässigt och ekonomiskt hållbart. För att uppnå ett relevant resultat med den digitala 

avprovningen genomförs laborativa undersökningar med utvalda tygers mekaniska- och 

visuella egenskaper. Resultatet visar på att simulering med materialens mekaniska egenskaper 

kan användas i materialvalsprocessen för att i grova drag visa vilken typ av material som 

passar eller inte och bör kompletteras med ett uppsytt fysiskt prov. Simulering av de estetiska 

aspekterna är ett användarvänligt verktyg som däremot ger ett bra visuellt resultat och är 

applicerbart i designprocessen.  

Nyckelord 
Konfektionsteknik, Mönsterkonstruktion, CAD, 3D-simulering, Drapering 

 

Abstract 
The study is done in collaboration with a minor Swedish fashion company that mainly works 

with draped products. The transfer from the draped garments to a reproducible flat pattern 

consists of an extensive work of sample making. There is a great interest in resource 

efficiency of this process. The study investigates CAD and 3D simulation as a complement in 

the development of a pattern adapted for production which can recreate a specific draped 

shape. As a starting point for the study a garment draped on a dummy by the external 

supervisor and designer at the company is used. Key points and possible cuts are marked on 

the original draping with great accuracy and then the draping is disassembled. By digitizing 

the flat garment pieces further work and validation is made completely digitally in Lectra´s 

software Modaris and the application Modaris 3D which is used for virtual fitting. Performing 

fittings digitally enables pattern changes that may take place in interaction with the virtual 

sewn garment. This results in a reduced number of physical samples and saves time and 

materials / fabrics which is environmentally and economically sustainable. To achieve a 

relevant result with the digital fittings laboratory studies with mechanical- and visual fabric 

properties are done. The result shows that the simulation of mechanical properties can be used 

in material selection process to roughly indication the type of materials that is appropriate or 

not and should be complemented by a sewn physical proto. Simulation of the aesthetic aspects 

is a user-friendly tool that on the other hand gives a good visual results and is applicable in 

the design process. 

Key words  
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Terminologi 
CAD (Computer Aided Design)  

Mjukvara för datoriserad mönsterkonstruktion. 

Modaris CAD-baserat mönsterkonstruktionsprogram från Lectra Systems.  

Modaris-3D  Applikation till Modaris för virtuell avprovning 

3D-simulering Att sy upp plagg i CAD och virtuellt prova av passform, tyg och 

detaljen i 360° perspektiv. 

Avatar Virtuell provperson.  

Digitalisering Överföring från fysisk till digital form.  

Mekaniska 

egenskaper 

Ex. tygets vikt, tjocklek, elasticitet, böjning vilket påverkar tygets 

fall. 

Visuella egenskaper Estetiskt uttryck ex. färg, struktur och tryck.  

Drapering Med tyg modellera fram plagg direkt på docka. 

Fri drapering Med tyg eller befintligt plagg modellera fram nytt plagg direkt på 

docka. 

Märkning Märka upp plaggets delar och viktiga fästpunkter för att 

möjliggöra sammanfogning.  

Toille Provplagg i utvecklingsstadiet. 

Prototyp Provplagg för slutprodukt.  

Referensplagg Provplagg för slutprodukt som skickas till fabrik som referens.  
 

  



6 
 

Förord 
Jag vill tacka företaget och min externa handledare för ett intressant samarbete och för den 

unika inblick jag fått i er värld.  Det har varit otroligt lärorikt att få ta del av det 

experimentella arbete som ligger bakom era produkter. Att undersöka digitala tekniker som 

komplement till detta har gett studien en dimension som känns otroligt spännande.  

Jag vill tacka Niina Hernandez som i egenskap av intern handledare bidragit med vägledning 

och expertis med ett engagemang som aldrig sinar. Jag vill också ge ett stort tack till mina 

medstudenter som varit ett värdefullt stöd, men i synnerhet Ellinor Byström och Katarina 

Forsbäck som agerat bollplank under hela arbetet.  
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Inledning 
Studien görs i samarbete med ett mindre svenskt modeföretag vars produkter genomsyras av 

en draperad estetik. Drapering handlar om hur tyg formas kring en kropp och är en teknik som 

används för att arbeta fram en specifik form och ett specifikt fall i ett plagg. Mönstret 

konstrueras sedan utifrån det draperade tygstycket. Detta skiljer sig mot traditionell 

tvådimensionell konstruktion där ett befintligt grundmönster ofta används för att rationalisera 

arbetet och där en plaggskiss vanligtvis finns som underlag. En draperad form kan i många 

fall vara svårt att uppnå genom endast platt mönsterkonstruktion.  

Företagets nuvarande designmetod baseras på fri drapering som förutom drapering med tyg 

innefattar modellering med befintliga plagg som i sin tur monteras om på docka för att 

undersöka nya former och uttryck. Vid fri drapering som designverktyg blir varje plagg unikt 

och nya mönster måste därför tas fram för varje plagg. Enligt denna metod används det 

draperade plagget som underlag istället för plaggskiss och en plaggskiss skapas som sista steg 

utifrån den färdiga prototypen. Mönsterarbetet på företaget sker idag manuellt och sömnaden 

av de första provplaggen utförs på huvudkontoret för att designförändringar enkelt ska kunna 

ske under prototypframtagningen. Detta är relativt ovanligt i branschen där samtliga prover 

ofta produceras på fabrik. Slutgiltigt mönster i pappersform plus uppsytt referensplagg 

skickas istället till fabrik där det digitaliseras för att kunna anpassas för produktion.  

Överföringen från draperat plagg till platt mönster innefattar ett omfattande arbete med 

uppsömnad av ett antal provplagg för att kontrollera att önskad form kan återskapas. Därför 

finns ett stort intresse för att effektiviserar processen.  I denna studie undersöks CAD och 3D-

simulering och hur dessa digitala tekniker kan användas som komplement vid framtagningen 

av produktionsvänliga mönster i syfte att återskapa en draperat form.  

 

Tidigare forskning 
I litteraturen presenteras ett flertal konstruktionstekniker för draperade plagg samt 

avprovningsmetoder. Det klassiska tillvägagångsättet vid drapering är att bygga plagget direkt 

på en docka indelad i baslinjer motsvarande det rutnät som används vid tvådimensionell 

mönsterkonstruktion (Duburg & van der Tol 2009). Denna teknik passar bra vid framtagning 

av kroppsnära och skräddade plagg där ett planerat slutresultat finns. Duburg och van der Tol 

(2009) beskriver även drapering som ett tillvägagångssätt för design, att istället drapera tyget 

fritt på dockan utan att ta hänsyn till rutnät i syfte att utforska nya former och experimentera 

fram plaggets form. För att möjliggöra en överföring av det draperade plagget till ett platt 

mönster måste draperingen monteras ned. I och med nedmonteringen försvinner den 

draperade formen så för att kunna återskapa den krävs en mängd markeringar på plagget som 

beskriver sammanfogningen och återbyggnaden av form. Bälter Bjurgert (2013) och Bjuhr 

(2013) redogör den uppmärkning av plagget som krävs innan nedmontering. Markeringarna 

förtydligar exempelvis viktiga fästpunkter, veck, avskärningar samt uppnumrering av de olika 

plaggdelarna. Att numrera plaggdelarna är ett hjälpmedel vid arbete med okonventionella 

plagg där plaggdelarna var för sig är svåra att tyda. Bälter Bjurgert (2013) poängterar vikten i 

vara noggrann i detta skede då den tid som läggs i markeringsstadiet blir till sparad tid i 

kommande moment av framtagning av mönster och sömnad.  

Drapering sker vanligtvis manuellt men i och med utvecklingen av digitala metoder kan detta 

även ske helt datoriserat. In Hwan och Tae Jin (In Hwan & Tae Jin  2006) har utvecklat en 

virtuell metod som imiterar draperingstekniken. Med hjälp av en mesh-yta simuleras ett 

tygstycke som på en digital avatar manipuleras till önskat resultat med fastnålade punkter, 

klippfunktioner och materialaddering precis som vid manuell drapering vilket gör metoden 
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applicerbar för dagens designers. Parallellt med 3D-simuleringen skapas ett digitalt mönster i 

2D som automatiskt uppdateras när ändringar sker på det draperade plagget. På så vis 

elimineras det tidskrävande momentet med nedmontering och framtagning av ett platt mönster 

(Tao & Bruniaux  2013). Värdet i att arbeta med digital drapering är att designers kan se 

plaggets utseende och arbeta med det interaktivt under designprocessen (Tao & Bruniaux  

2013). Denna metod är i dagsläget inte märkbart utspridd i klädesindustrin men verktygen 

finns och kommer enligt In Hwan och Tae Jin (In Hwan & Tae Jin  2006) bli allt mer 

implementerat i och med ökad kunskap i branschen.  

Att arbeta digitalt med mönsterkonstruktion i 2D är väletablerat där ett flertal leverantörer av 

CAD-program för konfektion. Dessa program erbjuder 3D-simuleringsfunktioner i 

avprovningssyfte som kan användas för att minimera antalet kostsamma fysiska prototyper 

(Lectra, 2015; Gerber Technology, 2015; Optitex, 2014). Duburg och van der Tol (2009) 

beskriver hur kostsamt och tidskrävande arbetet med toiller och justeringar är vid drapering 

och menar att detta kan vara en bidragande faktor till varför draperingstekniken varit 

förbehållen haute couture. Men genom att resurs-effektivisera prototyparbetet med hjälp av 

digitala metoder blir draperade plagg tillgängliga konfektions-världen (Tao & Bruniaux  

2013).  Det första steget i 3D-simulering är att anpassa den digitala provpersonens (avatarens) 

mått, kroppsform och proportioner för att passa företaget och dess marknad (Ashdown & 

O'Connell  2006). Sedan sys det tvådimensionella mönstret kring avataren som om plagget 

bars av kund och passformen utvärderas. Plaggets passform baseras på design, konstruktion, 

utseende och komfort och för att uppnå ett relevant resultat med denna digitala 

avprovningsmetod bör materialegenskaper tas i beaktning. (Ancutiene, Strazdiene & 

Lekeckas  2014) 

Cadigan (Cadigan  2014) beskriver i det manuella arbetet med draperade plagg att billiga 

tyger är att föredra i prototyparbetet då materialåtgången ofta är hög, men nämner även vikten 

i materialens egenskaper och hur det påverkar slutprodukten. Med CAD-programvarorna kan 

materialegenskaper till viss utsträckning simuleras och kan effektivisera 

materialvalsprocessen samt minska kostnaderna för materialåtgång vid fysiska tester till ett 

sista slutprov (Heiberg 2015). 3D-simulering ger även indikationer för mönsteranpassning 

beroende på tyg vilket då kan ske direkt istället för i produktion (Hoon Joo  2009). 

Att arbeta digitalt och med simulering ligger i tiden och det finns stor efterfrågan i branschen 

på utveckling av dessa metoder och den effektiviseringen som det innebär. Ett ytterligare steg 

i det digitala konceptet är simuleringsmöjligheter av befintliga tyger. (Tao & Bruniaux  

2013)För att åstadkomma realistisk materialsimulering behöver 3D-programmet därför 

programmeras med parametrar från det fysiska tyget. Kawabata Evaluating System for fabrics 

(KES-F) och Fabric Assurance by Simple Testing (FAST) är de två ledande testmetoderna för 

mekaniska materialegenskaper vars parametrar kan importeras till 3D-simuleringsprogram. 

Trots att dessa testverktyg finns använd de inte i större utstreckning inom klädesindustrin på 

grund av tidsåtgången och specialkunskapen som krävs för att för att utföra testerna och tyda 

dess data.(Power  2013)   

 

Problemformulering 
Att genom fri drapering skapa sin design är en experimentell och laborativ arbetsmetod. 

Slutresultatet är ovisst unika modeller skapas men metoden riskerar att bli mycket 

tidskrävande då otaliga ändringar kan ske mellan de olika avprovningstillfällena.  

Att framställa ett produktionsvänligt mönster som kan återskapa designerns drapering är 

speciellt resurskrävande. Det stora antal toiller som framställs kräver fysiskt utrymme vid 
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manuell konstruktion och tillskärning i fullskala och mycket material förbrukas också i form 

av mönsterpapper och toilletyg. Att sy upp ett flertal prototyper i olika material och kvalitéer 

för att undersöka önskat uttryck på plagget undviks ofta då detta är kostsamt och tar tid. Detta 

resulterar i att materialval delvis görs utan verifiering innan produktion vilket kan vara 

förödande.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka CAD och 3D-simulerad avprovning som komplement vid 

framtagning av produktionsanpassade mönster för draperade plagg. Samt att med 3D-

simulering resurseffektivisera materialvalsprocessen.  

 

Frågeställningar 
 Hur kan en draperad form överföras till ett tvådimensionellt digitalt mönster som kan 

återskapa formen? 

 I vilka avseenden effektiviserar 3D-simulering mönsterframtagningen?   

 Till vilken utsträckning kan simulerade materialtester användas jämfört med fysiska 

prov? 

 

Avgränsningar 
Studien behandlar enbart arbetet med ett specifikt plagg och berör därför inte problem som 

kan uppstå vid andra typer av plagg. Produktionsanpassningen av mönster innefattar i detta 

arbete inte materialoptimering i form av läggbilder.  Vid digital materialsimulering av 

mekaniska egenskaper utförs laborationer med Modaris-3D:s materialbibliotek då KES-F eller 

FAST -tester inte varit möjligt inom studiens ramar.  
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Metod 
I detta avsnitt presenteras arbetsflödet som tillämpats i studien. Metoden är en kvalitativ 

undersökning (Olsson & Sörensen  2011) av de arbetsmoment och tekniker som krävs i 

framtagningen av ett produktionsanpassat mönster som kan återskapa en given draperad form. 

Samtliga moment från märkning till färdig prototyp berörs med fokus på CAD och 3D-

simulering, Figur 1. Studien tar vid när designern format plagget genom fri drapering på 

docka.  

 

 

Figur 1. Metodöversikt för framtagning av mönster utifrån draperad form 

 

Material och urval 
Material som krävs för utförandet av denna metod är Lectra Systems1 mjukvara Modaris 

V7R2 för CAD-baserad mönsterkonstruktion och applikationen Modaris-3D för virtuell 

avprovning. Tillgång till ett digitaliseringsbord är nödvändigt för överföring av fysiska 

plaggdelar till digitalt mönster. Som referens för kroppsmått och för avprovning används en 

provdocka från Stockman i storlek 38 och som referens för plaggmått tillhandahåller företaget 

plaggmåttlistor.   

Det plagg som arbetet baseras på är en variant på en klassisk skjorta, med förlängt liv och 

skulpturala detaljer, Figur 2. Plagget skapas av designern på företaget genom fri drapering på 

en provdocka från Stockman i storlek 38 vilken motsvarar ca en C36 enligt Johanson (1987), 

Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) kroppsmåttlista som är den grundstorlek företaget 

jobbar mot.  

                                                           
1 www.lectra.com 
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Figur 2. Originaldrapering skapad av designern 

Förberedelser  
För att framgångsrikt återskapa en draperad form krävs en konsekvent och tydlig märkning av 

plagget, där viktiga punkter märks upp med markeringstejp eller penna (Bälter Bjurgert 2013; 

Bjuhr 2013). Det märkningssystem som används är att plaggdelar numreras med siffror och 

att viktiga punkter märks med bokstäver, detta för att konstruktören ska kunna orientera sig 

vid framtagningen av mönstret. Fotodokumentation av originaldraperingen är oerhört viktigt 

att tillgå under hela arbetet2 dels som referens vid framtagningen av toiller men framförallt 

som hjälp vid sammanfogning av plagget. 

Plagget nedmonteras så att plaggdelen/delarna kan ritas av på mönsterpapper. Det är viktigt 

att samtliga markeringar också ritas ut på mönstret då dessa är avgörande vid kommande 

sammanfogning. Om möjligt kan detta moment uteslutas genom att de platta plaggdelarna 

digitaliseras utan att först ritas av på mönsterpapper.  

Mönsterdelen/delarna digitaliseras med hjälp av ett digitaliseringsbord direkt in i Lectras 

CAD-program (Modaris V7R2) där vidare mönsterjusteringar sker digitalt. Samtliga sträckor 

och markeringar kontrolleras. Text skrivs på mönsterdelarna för att kommunicera med 

sömmerskorna och ytterligare förtydliga hur plagget ska sammanfogas. Mönstret kompletteras 

eventuellt med plaggdelar som konstrueras direkt i Modaris enligt tvådimensionella 

konstruktionsprinciper (Aldrich 2009) och referensmått från liknande plagg i företagets 

sortiment, Bilaga 1: . 

CAD och 3D-simulering 
Vid avprovning används 3D-simulering (Modaris-3D-fit) där passform och 

mönsterjusteringar revideras digitalt. För att den digitala avprovningen så långt som möjligt 

ska kunna ersätta en fysisk avprovning anpassas den virtuella avatarens kroppsmått, 

kroppsform och proportioner för att passa företaget och dess marknad. Då företaget inte har 

                                                           
2 Designer på företaget, samtal 21 april 2015. 
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en egen kroppsmåtts-lista används en kombination av Stockman-38:ans och C36:ans (STU) 

mått som riktlinjer, Tabell 1. Det tvådimensionella mönstret sammanfogas i CAD:en  och en 

digital avprovning görs på avataren. Eventuella ändringar görs på mönstret och simuleras 

parallellt i 3D. Denna avprovningsprocess fortgår tills önskat resultat är uppnått. (Tao & 

Bruniaux  2013) 

Tabell 1. Översikt av kroppsmått: Stockman, STU och avatar 

Mått Stockman 38 C36 (STU) Avatar 

Body length - 168 cm 169 cm 

Chest 87 cm 84 cm 85,5 cm 

Waist 65 cm 67 cm 65 cm 

Hip 93 cm 93 cm 93 cm 

Neck circumference 33 cm 34 cm 33 cm 

Shoulder  13 cm 13 cm 13 cm 

Sleeve length - 59 cm 59 cm 

Bicep - 25,5 cm 25,5 cm 

Wrist - 16 cm  15 cm 

 

För att uppnå ett relevant resultat med de digitala avprovningarna genomförs laborativa 

undersökningar med tygers mekaniska och visuella egenskaper. Programvarans (Modaris-3D) 

materialbibliotek används som underlag för de mekaniska egenskaperna genom val av 

fibertyp, tjocklek, flexibilitet och fall. Plaggets visuella uttryck undersöks i fråga om 

färgställning, opacitet och tryck. Tryck placeras på plagget genom att valfri bildfil importeras 

i programmet och kan effektivt evalueras (Heiberg 2015). 

Validering  
För att kontrollera mönstrets och dess markeringar samt för att möjliggöra en kritisk 

jämförelse mellan fysisk slutprodukt och 3D-simulering sys prototyper upp i utvald 

kvalitet/er.   

Prototyperna provas av på provperson/er inom rätt storleksintervall (Tabell 2) där passform 

och rörelsefrihet utvärderas tillsammans med provpersonerna. Av etiska skäl avidentifieras 

provpersoner i möjligaste mån genom att inte anges vid namn samt att vid eventuell 

fotodokumentation beskäras eller censureras. Prototyperna valideras i samråd med ansvarig 

designer i fråga om passform, tekniska lösningar och jämförelse mot 3D-simulering. 

Tabell 2. Översikt av kroppsmått: Provperson/er 

Mått Provperson 1 Provperson 2 

Body length 178 cm 168 cm 

Chest 84 cm 87 cm 

Waist 68 cm 72 cm 

Hip 95 cm 97 cm 

Neck circumference 33 cm 34,5 cm 

Shoulder  12,5 cm 14,5 cm 

Sleeve length 64 cm  56 cm 

Bicep 26 cm 25 cm 

Wrist 15 cm 15 cm 
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Resultat 
Draperingen består i grunden av en klassisk herrskjorta som delvis anpassats storleksmässigt 

för att passa en Stockman-provdocka i damstorlek 38. Skjortans krage och ärmar anpassas 

inte på det befintliga plagget utan planeras istället att konstrueras med korrekta mått genom 

tvådimensionell mönsterkonstruktion. 

Förberedelser 
Originaldraperingen granskas i sitt ursprungsstadie och mindre justeringar görs direkt på 

plagget för att effektivisera överföringen till platt mönster. Överskottsmaterial markeras eller 

klipps bort och i samråd med designern omformas bakstyckenas nederkanter. Den nya formen 

kräver mer material så detta illustreras genom att mönsterpapper nålas fast och den nya 

formen enkelt klipps ut, (vänster) Figur 3. Samtliga plaggdelar och viktiga fästpunkter märks 

enligt metodbeskrivningen. Stort fokus läggs på att märka upp sammanfogningen för de fem 

lager som ska sys ihop i samma söm tvärs över framstycket, (höger) Figur 3.  

       

Figur 3. (vänster) Justering av bakstyckenas nederkant, (höger) märkning av originaldrapering  

Under nedmonteringsprocessen friläggs alla lager och kompletterande märkningar sker 

efterhand där det tidigare inte varit möjligt att komma åt. I detta fall monteras alla av 

designern adderade delar ned och grundskjortan behålls sammanfogad. Detta då grundskjortan 

trots sammanfogat läge enkelt kan ritas av i grova drag på mönsterpapper eftersom större 

förändringar med dessa mönsterdelar ändå ska ske i digitalt. De draperade delarna ritas även 

de av på mönsterpapper och mindre justeringar görs direkt i detta steg genom att vissa vinklar 

och linjer formas om för att ge mönsterdelarna finare form. Framtagningen av detta första 

pappersmönster skulle i teorin kunna uteslutas och plaggdelarna kunde digitaliseras direkt. 

Men då förberedelsemomenten i detta fall görs på företaget vilket saknar ett 

digitaliseringsbord krävs ett pappersmönster och digitaliseringen görs istället på 

pappersmönstret i ett senare skede.  
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CAD och 3D-simulering 
Genom digitaliseringen kan kommande arbete ske helt digitalt vilket i många avseenden 

effektiviserar mönsterarbetet och ger en exakthet som är svår att uppnå vid manuell 

konstruktion. 

Mönsteranpassning 
Första steget i det CAD-baserade mönsterarbetet fokuserar på grundskjortan och dess 

passform. Halshålet anpassas utifrån företagets plaggmåttlistor (Bilaga 1) och ärmhålet 

justeras för att möta designerns önskemål med en axellängd på ca 16-17cm, Figur 4. Okets 

bredd minskas för att uppnå ett mer feminint utseende. Med dessa förändringar som grund 

konstrueras en ny krage och ärm med tillhörande sprunddelar och manschett. Grundskjortan 

provas av virtuellt i 3D och inga större passformsförändringar sker i detta stadie, Figur 5. 

Innan fortsatt montering av de draperade plaggdelarna kontrollmäts och finjusteras de digitalt. 

Mönsterdelarna som ska vara symmetriska justeras på en sida och speglas sedan upp för att få 

ett symmetriskt mönster.  

 

 

Figur 4. Justering av hals- och ärmhål i CAD 

 

Figur 5. Virtuell avprovning av grundskjorta  

Genom att använda lagerfunktionen i Modaris-3D monteras samtliga plaggdelar på 

grundskjortan, Bilaga 2. En snabb jämförelse mot originaldraperingen påvisar att okets främre 

söm bör flyttas fram igen för att efterlikna originalet samt för att ge en bättre balans till 

plagget, Figur 6.  
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Figur 6. Förflyttning av främre ok-söm 

Den virtuella avprovningen indikerar även i jämförelsen en felmontering av den skulpturala 

detaljdelen, Figur 7. Felet justeras inte utan resulterar i förenklad produktion eftersom hela 

detaljdelen då kan monteras separat i ett så sent monteringsskede som möjligt istället för att 

placeras på var sida av det lösa framstycket. 

 

Figur 7. Anpassad monteringsordning av skulptural detaljdel 

Förutom förändrad monteringsordning av den skulpturala detaljdelen anpassas mönsterdelens 

form för produktion. För att skapa volym och effektfull siluett till plagget3 planeras 

detaljdelen att förstärkas genom att två lager tyg sammanfogas med Vliesofix®4. Momentet 

kräver att plaggdelen kan pressas i ett stycke och inte ligger omlott om sig själv, Figur 8. 

Förändringen påverkar hur plaggdelen beter sig i uppsytt läge men kontrolleras genom 3D-

simulering där delens mekaniska egenskaper anpassas för att motsvara Vliesofix®-

förstärkningen och påvisar en minimal förändring som är acceptabel för plaggets uttryck.  

 

Figur 8. Anpassning av mönster för skulptural detalj 

                                                           
3 Designer på företaget, samtal 21 april 2015. 
4 Klisterfilm som genom värme och tryck sammanfogar två ytor, används ofta som förstärkning. 
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När mönsterförändringarna är färdiga förbereds samtliga mönsterdelar för produktion med 

korrekt indöpning, sömsmånstillägg, trådraks-placering, nödvändiga hack och förklarande 

monteringstext. 

Materialsimulering 
Materialets mekaniska egenskaper påverkar det draperade plaggets fall och uttryck och 

visualiseras med 3D-simulering för att ersätta fysiska tester.  

Två tygkvalitéer undersöks, ett klassiskt skjorttyg i 100% bomull och en 100% polyester 

crêpe-chiffong. Tillgängligt material ur Modaris-3D:s materialbibliotek med rätt 

fibersammansättning och önskvärt fall används (Bilaga 3:1-2) och den skulpturala detaljdelen 

förstärks genom att använda programvarans funktion ”stiffen”. För att visualisera chiffongens 

transparens justeras tygets opacitet till ca 25%. Färgvalet (svart) baseras på företagets estetik 

men simuleringen visas här även i grått för att tydligare visualisera simuleringsresultatet, 

Figur 9. 100% bomull som till viss del håller form och Figur 10. Simuleringen visar viss skillnad 

på plaggets fall där bomullsplagget (Figur 9) håller form och volym något mer i jämförelse 

med polyester-chiffongen som kollapsar, Figur 10.  

  

Figur 9. 100% bomull som till viss del håller form  

 

Figur 10. 100% polyester (25% opacitet) som inte klarar att hålla form utan kollapsar 
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I samråd med designern sammanställs ett antal förslag på tryck för att undersöka 

möjligheterna att använda 3D-simulering som designverktyg. Resultatet blir två grupper med 

olika inriktning. Den första gruppens tryck (Bilaga 4:1) är baserade på foton med ett 

konstnärligt och mer abstrakt uttryck och den andra gruppen innehåller grafiska tryck, Bilaga 

4:2. Även här har vissa plagg justerad opacitet för att granska den estetiska kombinationen av 

tryck och transparens, Figur 11.  

 

Figur 11. Visuella tester med kombination av tryck och transpararens 

 

Validering 
Det digitalt utvecklade mönstret används för att sy upp två fysiska prototyper i motsvarande 

tygkvalitéer som i 3D-simuleringen (100% bomull och 100% polyester crêpe-chiffong) för att 

se om prototyperna kan påvisa motsvarande egenskaper.  

Den slutgiltiga avprovningen visar på god passform och ett bra resultat i fråga om en 

slutprodukt som efterliknar originaldraperingen5, Bilaga 5:1. Resultatet styrker användandet 

av virtuell avprovning som ersättning eller komplement till fysiska avprovningar eftersom 

inga ändringar förutom de som påträffas i 3D justerats. I detta fall antas den fysiska toille-

framställningen med tillhörande avprovning ha minimerats med 1-2 plagg. De 

materialsimuleringar som gjorts skulle enligt designern på företaget kunna användas som 

designverktyg för att experimentera med plaggets uttryck och ge viktiga indikationer för 

slutgiltigt tygval, Bilaga 5:1-2. 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Designer på företaget, slutgiltig avprovning 21 maj 2015. 
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Resultat och metoddiskussion   
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet och metoden som använts i arbetet genom 

att relateras till tidigare forskning.  

Till skillnad mot In Hwan och Tae Jins (2006) digitala draperingsteknik har 

draperingsmomentet i denna studie grundat sig i företagets nuvarande arbetssätt.  Eftersom fri 

drapering används i designfasen är ett manuellt arbete mer effektivt än ett digitalt då 

handlaget och snabba experiment med befintliga plagg krävs. Vissa designförändringar 

uppkom i projektet vid den avslutande fysiska avprovning men hade inget utrymme inom 

studien då syftet var att återskapa originaldraperingen. Hade projektet däremot utförts på plats 

på företaget hade designförändringar kunnat ske allt eftersom och simulerats med hjälp av 3D 

i samförstånd med designern. Att arbeta med designförändringar med hjälp av 3D-simulering 

ger möjlighet att testa nya idéer utan att sy upp fysiska prover och på så vis elimineras det 

tidskrävande momentet med nedmontering och framtagning av platta mönsterdelar som Tao 

& Bruniaux  (2013) tidigare poängterat. Att jobba interaktivt med digital mönsterkonstruktion 

och virtuell avprovning gör därför att mönsterkonstruktören och designern kan jobba tätare 

tillsammans med produktutveckling och gör mönsterkonstruktörens arbete mer kreativt.  

Fördelarna med att använda en virtuell provperson är också att avataren är konsekvent i sina 

kroppsmått jämfört med fysiska provpersoner där mänskliga aspekter gör kroppen föränderlig 

och individuell. Detta ökar företagets kvalité i att vara konsekvent även med sina produkters 

passform. Att framställa en avatar vars mått, kroppsform och proportioner som motsvarar 

företagets målgrupp så som Ashdown & O'Connell  (2006) beskriver upplevs svårt i Modaris-

3D. Trots att korrekt data för relevanta kroppsmått förs in i programvaran fördelas 

kroppsformerna på något udda sätt och justeringar på fri hand får göras för att avatarens kropp 

ska komma så nära önskat resultat som möjligt.  

Det märkningssystem som Bälter Bjurgert (2013) och Bjuhr (2013) presenterar och som 

använts i denna studie för att möjliggöra en korrekt sammanfogning av plaggdelarna kunde 

med gott resultat följas vid prototypsömnaden. Men för att kontrollera anvisningarna på 

mönstret skulle en utomstående provsömmerska utan inblick i plaggets montering vara att 

föredra vid prototypsömnaden. Det hade gett en objektiv verifiering av mönstrets markeringar 

och hur de kan följas och indikera om ytterligare sömnadsbeskrivningar skulle vara 

nödvändiga för produktion.   

Att genom 3D-simulering resurseffektivisera materialvalsprocessen till ett sista slutprov som 

Heiberg (2015) förespråkar kan konstateras även i denna studie. Ett sista slutprov är att 

rekommendera och framför allt då materialets egenskaper och fall har stor inverkan på ett 

draperat plaggs uttryck. Om 3D-simuleringsprogrammen utvecklas ytterligare skulle de 

antagligen få en mer given plats inom konfektion precis som Tao & Bruniaux  (2013) antyder 

och i fråga om tillförlitliga materialvisualiseringar så kunde eventuellt det sista fysiska provet 

elimineras helt i framtiden. Vad resultatet av materialsimuleringarna i denna studie hade varit 

om korrekta parametrar för det fysiska tygerna tagits fram enligt Kawabata Evaluating System 

for fabrics (KES-F) eller Fabric Assurance by Simple Testing (FAST) hade varit intressant 

och viktigt i bedömningen av 3D som verktyg. Men som Power (2013) beskriver kräver 

testerna tid och specialkunskaper som ofta inte finns på ett genomsnittligt konfektionsföretag. 

Fördelaktigt skulle därför vara att materialleverantörer kunde tillhandahålla denna typ av 

information, precis som pris och vikt och skulle då ge materialsimulering en större roll inom 

produktutveckling. Inom denna studie hade dock korrekta parametrar motsvarande de fysiska 
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tygernas tjocklek och vikt eventuellt kunnat användas men uteblev på grund av projektets 

begränsningar.  

Att CAD-baserad mönsterkonstruktion använts vid framtagningen av ett produktionsanpassat 

mönster har effektiviserat arbetet markant jämfört med om det skulle gjorts manuellt så som 

företaget i dagsläget jobbar. Förutom de mönsterändringar som gjorts med hjälp av 3D så har 

det digitala arbetet rationaliserat nödvändiga moment så som kontrollmätningar, 

sömsmånstillägg och kopiering m.m. Dessa moment som i CAD:en inte tar någon märkbar tid 

är i manuellt arbete väldigt tidsödande och upptar mycket av mönsterkonstruktörens dyrbara 

tid. En digital mönsterfil skulle också kunna skickas med lätthet fram och tillbaka mellan 

företaget och fabriken och kommunikation kring mönstret kunde då förenklas. Om fabriken 

fick ett digitalt mönster istället för ett fysiskt i pappersform hade de heller inte behövt 

digitalisera vilket de gör i nuläget. Alla dessa aspekter ger en positiv utveckling av ledtider, 

materialåtgång och kostnader.  

Precis som Cadigan (2014) påpekar skulle materialåtgången vid manuellt arbete med det 

draperade plagget varit extremt stort. Framtagningen av ett färdigt mönster skulle kräva 

många verifieringar med uppsydda toiller plus att plagget består av stora skrymmande 

plaggdelar som i sig kräver mycket material. Att materialåtgången minimeras till minsta 

möjliga med digitala tekniker bidrar till minskad miljöpåverkan och är otroligt viktigt i en 

bransch där alla förbättringar på det planet är välkomna.  

En stor anledning varför alla företag inte jobbar enligt dessa metoder är den stora investering 

omställningen till digitalt arbete innebär, och då i synnerhet för ett mindre företag som detta 

med begränsade resurser. Förutom kostsamma programvarelicenser krävs skrivare för 

fullskala så mönstret kan skrivas ut plus att ett digitaliseringsbord vilket skulle vara 

nödvändigt vid överföringen av draperat plagg till digitaliserat mönster. Mönsterkonstruktörer 

behöver också ha goda kunskaper inom CAD-baserat mönsterkonstruktion och speciellt stor 

erfarenhet av att arbeta med 3D-simulering.  

Erfarenheten som krävs inom 3D-simulering har inte besuttits fullt ut inom denna studie så 

resultatet av arbetet är relativt. De moment som upplevts besvärliga är kanske inte ett problem 

för en mönsterkonstruktör som är van att arbete med 3D. Exempelvis har problem uppstått vid 

monteringen av plagget där lagren inte hamnat i rätt ordning vilket gjort att vissa plaggdelar 

gömt sig innanför andra vilket bromsat arbetsflödet. Denna typ av småproblem har upplevt 

störande och då med ett förhållandevis ”enkelt” plagg som i grunden här består av en klassisk 

skjorta. Hur 3D-simulering lämpar sig för draperade plagg över lag är därför svårt att svara på 

och studien skulle behöva kompletteras med att ett flertal draperade plagg av olika 

svårighetsgrad undersöks enligt studiens metod.      

  



20 
 

Slutsats  
Under denna rubrik ges sammanfattande svar på tidigare ställda forskningsfrågor samt vad 

resultatet har för nytta för branschen. Även förslag på framtida forskning ges. 

 Hur överförs en draperad form till ett tvådimensionellt datoriserat mönster som kan 

återskapa formen? 

Översättningen från ett draperat plagg till ett platt mönster sker genom att konsekvent och 

tydlig märka upp det draperade plagget, varpå det kan monteras ned och digitaliseras. De 

digitala mönsterdelarna justeras till önskat resultat genom verifiering mot virtuell eller fysisk 

prototypsömnad för att kontrollera att mönstret kan återskapa önskad form.  

 I vilka avseenden effektiviserar 3D-simulering mönsterframtagningen?   

Att utföra avprovningar digitalt möjliggör mönsterförändringar som kan ske i samverkan med 

det virtuellt uppsydda plagget. Antalet uppsydda prover kan därför minimeras vilket sparar tid 

och material/tyger och leder till miljömässiga och ekonomiska fördelar.   

 Till vilken utsträckning kan simulerade materialtester användas jämfört med fysiska 

prov? 

Simulering av materialens mekaniska egenskaper ger en indikation snarare än ett likvärdigt 

resultat jämfört med fysiska tester. Att genom simulering undersöka de estetiska aspekterna är 

ett användarvänligt verktyg som ger ett bra visuellt resultat och är applicerbart i 

designprocessen.  

Slutord  
Syftet med studien var att undersöka CAD och 3D-simulerad avprovning som komplement till 

en befintlig manuell metod.  

Med en digitaliserad arbetsmetod resurseffektiviseras arbetsprocessen på många plan vilket är 

relevant för den textila branschen. Dels i förhållande till ledtider men även de miljörelaterade 

aspekterna. Textilbranschen är en av de branscher som har störst negativ påverkan på miljön 

så den minskade belastningen som digitala tekniker medför är otroligt viktigt för hållbar 

utveckling. Att ledtiderna samtidigt kortas markant då fysiska prover inte behöver framställas 

och eventuellt levereras över världen mellan fabrik och huvudkontor ligger i företagens 

vinstintresse.   

Förslag till framtida forskning 
Att genom virtuell toillesömnad minimera materialåtgång har varit en viktig del i projektet 

men ett område som inte fått utrymme i studien är materialoptimering av själva plagget. Med 

den höga materialkonsumtion som är ett faktum vid arbete med draperade plagg är vidare 

undersökningar och forskning kring hur plaggdelarna kan anpassas i form och med 

avskärningar i förhållande till läggbilder och hur dessa förändringar skulle påverka mängden 

spillmaterial vid tillskärning. Ytterligare vinkling på läggbildsoptimering och minimering av 

spill kan undersökas i förhållande till tryck. Används digitaltryck kan tryckets utformning och 

placering på plagget anpassas med hjälp av 3D-simulering i syfte att effektivisera tryckets 

placering på tyget. Detta innebär att de ytor på tyget som blir spill kan begränsas och inte 

behöver tryckas och då lättare kan återvinnas.  

En annan inriktning för framtida forskning skulle kunna undersöka 3D-simulering som 

verifieringsverktyg vid gradering av draperade plagg. Graderingsarbetet i sig skulle kunna 
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utgöra grund för vidare undersökning eftersom klassiska graderingsprinciper i många 

avseenden måste anpassas för de okonventionella plaggdelarna. 3D-simulering kunde då 

användas för att kontrollera plagget i större och mindre storlekar, för att visualisera om 

graderingen kan utföras på samma sätt i alla storleksintervall eller om ytterligare avvikelser 

måste göras för att behålla plaggets uttryck? 
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Bilaga 1: Plaggmåttlistor  
Plaggmåttlista 1. Tillhandahållen av företaget.  

 

 

Plaggmåttlista 2. Tillhandahållen av företaget.  
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Bilaga 2: Montering av samtliga plaggdelar steg- för steg i Modaris-3D 
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Bilaga 3:1: Mekaniska egenskaper 
100% bomullsväv. 

 

 

  



28 
 

Bilaga 3:2: Mekaniska egenskaper  
100% polyester-crepe med ca 25% opacitet.  
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Bilaga 4:1: Visuella laborationer 
Fototryck: Back, hair, hand och dance. 
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Bilaga 4:2: Visuella laborationer 
Grafiskt tryck: Stripe, water, layers och paint.  
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Bilaga 5:1: Resultatjämförelse 
Originaldrapering.  

  

Slutprodukt i 3D (100% bomull). 

  

Prototyp i 100% bomull. 
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Bilaga 5:2: Resultatjämförelse 
Slutprodukt i 3D (100% polyster). 

  

Prototyp i 100% polyester.  
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