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Abstrakt
Framtagningen av en bh är en komplex process där materialval starkt påverkar slutresultatet. 
En bh måste uppfylla vissa krav för att förenkla det dagliga livet för bäraren vilket innebär att 
en bra passform är speciellt viktigt. Det finns studier och litteratur kring konstruktion av 
underkläder men det saknas studier inom materialets påverkan på passform, konstruktion eller
sömnad. I syfte att undersöka detta syddes två modeller upp i tre olika materialval. 
Modellerna som skapades var en bygelbehå och en mjukbehå som analyserades utifrån de 
konstruktions- och sömnadsförändring som de olika materialvalen ledde till. Resultatet visade
att passformsproblem som uppstod för de olika materialen var en felplacering av bröstet i 
kupan och vaggan eller problem med rörelsevidd. Slutsatsen är att studien gav goda resultat 
som visade att balans, trådrak, linjer och rörelsevidd är de konstruktionspunkter som behöver 
förändras när materialet ändras för att samma passform skall bibehållas. Materialens olika 
egenskaper, såsom konstruktion och elasticitet påverkade sömnaden där helt olika 
sömnadsbeskrivningar fick användas för alla modeller. Det visades också att vissa 
konstruktions- och sömnadsförändringar måste genomföras för att det estetiska uttrycket skall 
vara detsamma, såsom en ändrad höjd på kupan eller ändrad sömtyp. Genom en studie av 
materialet kan vissa delar av framtagningsarbetet, såsom placering av trådrak estimeras redan 
från början.

Nyckelord: Passform, bh, materialval, konstruktion, sömnad

Abstract
Making a bra is a complex process where choice of material strongly influences the end 
result. A bra has to live up to certain expectations in order to simplify daily living for the 
wearer, meaning that a good fit is especially important in this area. There are a lot of studies 
regarding patternmaking in intimate apparel but there are no studies regarding how different 
materials affect on fit, patternmaking or sewing. In order to investigate this the author created 
two bra models in three materialchoices. The products made were a soft bra and a underwired 
bra, the patternmaking- and sewing- modifications done due to the different materials were 
analyzed. A breast badly balanced in the cup and cupholder or an insufficent ease were fit 
problems that turned up. The conclusion is that the study showed good results were balance, 
grain, lines and ease are the points in patternmaking that has to be changed to achieve a good 
fit. Sewing instructions for the models were affected by material properties such as elasticity 
and construction, leading to different instructions for each model. Some patternamking- and 
sewing changes were made to maintain the aesthetic properties, such as a modifed cup height 
or a modifed seamtype. Through a study of the material properties some points of the 
production can me estimated from the start, such as grain placement.

Keywords: Fit, brah, choice of material, patternmaking, sewing
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Förord

Under fältstudien utvecklades två bh- modeller i samma material men under arbetets gång 
visade det sig att materialet för fronten inte höll vid tvättning. Nya prover i ett annat material 
syddes upp och det visade sig genast att passformen behövde omarbetas utefter det nya 
materialet, trots att den taktila känslan var densamma. Detta ledde till tanken att göra en studie
om hur olika materialval påverkar passformsarbetet i en bh. 

Jag skulle vilja tacka alla medarbetare på Miss Mary som hjälpt mig under arbetets gång, 
specifikt min handledare Anne Nero men även Tarja-Mari, Eyvor, Marie, Marie-Lousie och 
Ing-Marie. Jag skulle också vilja tacka mina klasskamrater Linda, Frida och Josephine som 
granskat mitt arbete.  

Terminologi
Bröstrot – Vecket där bröstet möter bröstkorgen
Front – Kupa och vagga på en bh
Mjukbehå – bh utan bygel
Varpriktning – Vertikal riktning på ett material
Väftriktning - Horisontell riktning på ett material
Hedonism – njutning som centralt mål för människans strävanden

Nedan följer en illustration (ill. 1) av en bh:s beståndsdelar med de begrepp som kommer 
användas genom arbetet.
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1.1 Inledning
Framtagningen av en bh är en komplex process där materialval starkt påverkar slutresultatet. 
Det finns studier och litteratur kring konstruktion av underkläder men det saknas studier inom
materialets påverkan på passform, konstruktion och sömnad. I syfte att undersöka detta 
syddes två modeller  upp i tre olika materialval. Modellerna som skapades var en bygelbehå 
och en mjukbehå i två  olika stumma spetsar och en jaquardstickad vara där materialens 
relevanta egenskaper fastställdes i en kravspecifikation (tab. 1).  

Författaren fick i uppdrag att utveckla två bh- modeller i samma material för företaget Miss 
Mary. Under arbetets gång upptäcktes det att front materialet inte höll vid tvättning, därför 
syddes nya prover upp i ett nytt front material och det uppdagades att passformen behövde 
omarbetas utefter det nya materialet, trots att den taktila känslan var densamma. Det var inte 
bara konstruktionen som påverkades utan även sömnaden av produkten. Detta ledde till 
tanken är att utföra ett arbete om hur dessa materialval påverkar konstruktion och sömnad av 
en bh. Dessa modeller låg som en bas för detta arbete med en utvecklad passform för 
modellerna i storlek 75 C.  

Miss Mary är ett företag baserat i Borås som tillverkar underkläder i ett stort storleksspann för
den åldrande kvinnan. Miss Mary of Swedens affärsidé är att erbjuda kvinnor underkläder och
badkläder av hög kvalitet med exceptionell passform och komfort vilket utlovas genom en 
individuell utprovning av storlekar och exklusiva materialval. 

När företaget utvecklar en ny bh letar de reda på en modell med liknande utseende som gjorts 
i ett material med liknande egenskaper som det tilltänkta materialet. Utifrån denna grund syr 
de sedan upp och provar av prover i rätt material med rätt sömnadsteknik fram tills dess att en
bra passform uppnåtts. Detta är en tidskrävande process där flera prover krävs innan en bra 
passform uppnåtts. 

Denna studie kan ligga som grund till arbeten där en modell skall skapas i flera utföranden 
med olika material eller där materialbyten sker under arbetets gång.
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1.1.2 Problemformulering
Då olika material ger olika resultat är utvecklingen av bh en komplex och tidskrävande 
process som kräver flera prover för att en tillfredsställande passform ska uppnås (Shin 2007).  
Det finns många studier inom passformsarbete i relation till kroppen, t.ex. Shin (2014) som 
beskriver olika sätt att konstruera en bygelbehå utifrån kroppsmått och Brown & Rice (2000) 
som beskriver vilka faktorer som är viktiga vid passformsarbete, men det saknas vetenskapligt
arbete inom passform i relation till materialet och dess egenskaper. Då passformen inom bh 
påverkas väldigt starkt vid ett materialbyte gav detta en unik möjlighet att undersöka hur 
passform, konstruktion och sömnad förändras när materialet byts ut. För att undersöka hur ett 
material påverkar passformen behöver olika modeller och material kombineras för att sedan 
analyseras utifrån de konstruktions- och sömnadsförändringar som utfördes. Detta kan utföras
i kombination med tidigare passformsstudier om passform i relation till kroppen. Ett arbete 
om detta borde undersöka hur olika materialval påverkar passformen med konstruktion och 
sömnad som fokusområde i ett antal bh- modeller som görs i flera utförande med flera olika 
materialval, för att få ett så bra resultat som möjligt. 

1.2. Syfte
Syftet var att undersöka hur passformen i en bh påverkas av olika material med fokus på 
konstruktion och sömnad. Detta studerades genom utvecklingen av två modeller i tre 
utföranden med olika materialval.

1.2.1. Frågeställningar
• Vilka konstruktionsförändringar sker för de olika materialen?

• Vilka sömnadsförändringar sker för de olika materialen?

• Hur påverkas passformen i en bh när olika material används och hur bibehålls det 
estetiska intrycket?

1.2.2 Avgränsningar
Modellerna graderades inte utan analyserades i storlek 75C enbart. Modellerna är heller inte 
fodrade då företaget önskade ofodrade modeller.
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2. Litteraturöversikt
En bh har som uppgift att få kroppen och materialet att arbeta tillsammans för att skapa den 
passform och funktion som önskas. Bh:n är det plagg där passform och textiliens egenskaper, 
specifikt elasticiteten och förmågan att återhämta sig, är mest avgörande för att en bra 
passform ska uppnås (Thiry 2009).

2.1. Kundens krav
Kunden ställer höga krav på underkläder, de kräver hållbara och funktionella plagg samtidigt 
som de ska klara av perspiration, hudkrämer, värme och flertalet tvättar (Thiry 2009).  48 
forumdeltagare upplever en svårighet med att hitta rätt bh vilket beror på en bristande 
kontinuitet i storlekar och stil.  En bh förlorar sin elasticitet och funktion efter ungefär ett år 
under normal användning, därför anser konsumenten att processen att hitta en ny bh borde 
vara enklare. Bara en tredjedel av deltagarna ser processen som njutbar medan resten tycker 
att det är en frustrerande, tråkig och stundvis traumatisk process, som de flesta föredrar att gå 
igenom ensamma. Anledningen till detta är en brist på valmöjligheter och en svårighet att hitta
rätt storlek, speciellt om man är större. De nämner också svårigheten att hitta rätt passform, 
komfort och utseende genom de kläder som bärs ovanpå bh:n (Dewsnap & Hart 2000). Det är 
rapporterat att mer än 70% av kvinnor bär fel storlek på bh vilket kan leda till smärta, trötthet 
och en känsla av obehag (Shin 2014). Det är därför väldigt viktigt att lägga ner den tid som 
krävs för att hitta rätt storlek och passform på en bh. 

Hume & Mills (2013) har ur ett psykologiskt perspektiv undersökt kvinnors köpbeteende när 
det gäller lyxvaror såsom dyrare underkläder. Resultatet av studien visar att konsumenten 
drivs av både hedonistiska och praktiska behov men dessa dämpas av självbild, kvalitet och 
prisöverkomlighet. Inköp av funktionella underkläder drivs av pris, egen budget, kvalitet och 
märke med högst fokus på passform, support och komfort. Dewsnap & Hart (2000) utförde en
liknande studie om köpbeteende för underkläder med hjälp av ett forum, skillnaden är att 
deras fokus ligger mer mot basunderkläder än lyxunderkläder. Deras forskning visar på en 
involverad konsument som är lojal mot ett märke i syfte att förenkla valet av en ny bh men 
som hindras från att göra detta på grund av en hög uppfattad riskfaktor och hämmande 
marknadsföring. Studien visar att konsumenten drivs av flera psykologiska, fysiologiska och 
funktionella faktorer vid inköp av nya underkläder. Det kan handla om att plagget förlorat sitt 
funktionella stöd genom en nedbrytning av plaggets elasticitet, en förlorad estetik eller en 
förändrad fysiologi hos bäraren som kräver en annan storlek. Men precis som Hume & Mills 
(2013) konstaterade kan skälet vara rent hedonistiskt och inte bara praktiskt. 

Hume & Mills (2013) studie stödjer tidigare forskning som visar att köpbeteende är direkt 
kopplat till överensstämmelsen mellan konsumentens självbild, uppfattad sexighet och 
konsumentens intryck av olika märken vid inköp av diskreta produkter såsom underkläder. 
Dewsnap & Hart (2000) visar som resultat att deltagarna önskar är att de kunde vara lojala 
mot ett märke som alltid lovar samma storlek och samma stil då detta skulle minska 
svårigheten att hitta en ny bh.
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2.3 Konstruktion och passform
En bra passform utgörs av fem olika faktorer; trådrak, släthet, linjer, balans och rörelsevidd 
(Brown & Rice 2000). En kvinnas bröst är tunga och dras ner av gravitationen vilket kan 
skapa rygg- och hållningsproblem om brösten inte får det stöd de behöver i det dagliga livet. 
En bh har som syfte att kämpa emot gravitationen och hålla bröstens vikt uppe för att minska 
påfrestningar på ryggen vilket innebär att man ofta arbetar med en negativ rörelsevidd istället 
för en positiv som är det vanliga inom passformsarbete (Shin 2007). Detta innebär att 
materialet måste sitta tätt runt kroppen och tillsammans med tillbehör uppfylla de specifika 
och ovanliga krav som ställs på en bh.

Att konstruera en bh är komplicerat då kvinnliga bröst går igenom ständiga förändringar. 
Bröstens form, densitet och volym påverkas av viktförändringar, hormonella förändringar 
såsom menstruation eller klimakteriet men även av barnafödande och åldring. När en 
bygelbehå konstrueras är konstruktören låst av bygelns form och mått vid utformning av 
vagga och kupa. Vaggan på bh konstrueras utifrån bygelns form med extra spelrum då 
bågbandet krymper vid tvätt vilket ger en risk för att bygeln ska penetrera plagget och orsaka 
skav för bäraren. En kvinnas bröstrot form, det vill säga vecket där bröstet formas på 
bröstkorgen, är viktigt i relation till bygelns form då en dålig passning leder till obehag till 
bäraren. Då varje kvinnas bröst och bröstrotform är individuella är det svårt att i 
massproduktion uppnå en bra passning mellan bröst och bygel (Shin 2007). Detta innebär att 
bygeln även påverkar vid avprovning och ändring av plagg, då konstruktören fortfarande är 
lika låst av bygelns form och mått. Av denna anledning kan en mjukbehå vara lättare att 
justera men den måste då uppfylla en bh:s krav utan hjälp av en bygel. 

 Fronten på en bh är ofta stum medan ryggpartiet är elastisk, vid konstruktion av bh:ar måste 
varje komponent ge exakt rätt stöd till kroppen: 

• 1. Vaggan bör lätt pressa mot bröstbenet.

• 2. Bandet runt om för inte vara för hårt eller för löst, två fingrar ska lätt få plats mellan
plagg och hud.

• 3. Kupan bör inte vara för stor eller för liten.

• 4. Axelbanden bör inte vara för tajta, då detta kan leda till smärta och obehag, eller för 
lösa, då detta ger en otillräcklig avlastning för ryggen.

• 5. Bygeln bör precis följa bröstrotens form och inte pressa mot bröst eller bröstben 
(Shin 2014). 

Trådrak, släthet, linjer, balans och rörelsevidd (Brown & Rice) måste tillsammans med de 5 
ovanstående punkterna tas i beaktande vid avprovning av en bygelbehå. För en mjukbehå 
gäller samma regler förutom punkt fem men då är resten desto viktigare.  
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3. Metod
Arbetet utfördes enligt flödesschemat (ill. 2). Metoden var experimentell och ansågs vara 
kvalitativ med både teoretiskt och praktiskt arbete. 

10

Material Passformsarbete Analys

Välj material Konstruktion

Sömnad

Avprovning

Identifiera 
förändringar mellan 

material

Fastställ 
materialegenskaper

Upprepa till godkänd 
passform uppnåtts

Upprepa för material 
2 & 3

1 2 3

Illustration 2: Flödesschema
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De två modeller som skapades under arbetet benämns som A & B, de syddes upp i tre olika 
utföranden med olika material, namngivna 1, 2 & 3. Modell A var en mjukbehå med en 
framåtförlängd vinge som skapar extra stöd och ger en estetiskt tilltalande inramning av 
brösten (ill.3) medan modell B var en klassisk bygelbehå (ill.4). 

Illustration 3: Modell A Illustration 4: Modell B

3.1. Material
Företagets designer valde ut de tre material som användes i modellerna, där endast 
frontmaterialet byttes ut. Då Thiry (2009) påpekade att materialets egenskaper är avgörande 
vid passformsarbete fastställdes dessa genom en kravspecifikation där komposition, 
konstruktion och materialets elasticitet samt förmåga att återhämta sig angavs. Materialen 
som användes var två stumma spetsar och en elastisk jaquardvara. Jaquard varan användes 
som vingens material i alla tre modeller men även som frontmaterial i det tredje 
materialalternativet.

3.2. Passform
Passformen togs fram genom konstruktion, sömnad och avprovningar enligt företagets praxis. 
Då Hart & Dewsnap (2014) i sin studie nämner att deltagarna önskar en kontinuitet där 
samma storlek i samma stil alltid ger rätt passform kommer estetiken i kombination med 
komfort att tas i beaktande vid passformsframtagning. Konstruktionen gjordes för storlek 75 
C, som är företagets provstorlek för fotografering, på papper och digitaliserades in i Gerbers 
programvara AccuMark först efter det att en önskad passform tagits fram. Efter 
konstruktionsprocessen skapades en sömnadsinstruktion, detta var viktigt då de olika 
materialen ledde till vissa nödvändiga sömnadsförändringar för att estetiken, hållbarheten och 
passformen skulle vara densamma. Sömnaden av produkterna genomförde författaren i 
företagets produktionssal med rätt material, tillbehör och maskiner. För att verifiera att 
författarens sömnad inte påverkade slutresultatet sydde även företagets provsömmerskor upp 
ett prov, vilket gav samma resultat. Avprovning genomfördes på en van provmodell inom 
företaget, som hade kunskap om hur en bh ska sitta och kunde ge bra feedback. Tillsammans 
med arbetets författare, företagets designer och deras konstruktörer analyserade passformen 
och konstruktions- sömnadsförändringar diskuterades fram. Shins (2014) studie om hur en bh 
ska sitta mot kroppen användes vid slutanalysen av plaggen för att verifiera estetiken och 
passformen. Fram tills dess att den önskade passformen för fotoprovet uppnåtts fortsatte 
konstruktions-, sömnads-, och avprovningsarbetet. 
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3.3. Analys
När en önskad passform tagits fram analyserades de konstruktions- och sömnadsförändringar 
som genomfördes för de olika materialen utifrån Brown & Rice (2000) studie med de fem 
faktorer som är viktiga för en bra passform. Detta utfördes med hjälp av illustrationer som 
visade modellernas mönsterdelar i relation till varandra (ill. 17-18). 

4. Resultat
Material 1 och 2 var stumma spetsar konstruerade som varptrikåvaror med liknande 
egenskaper. Den första spetsen var tät, medan den andra hade lite mer elasticitet i 
väftriktningen. Material 3 var en elastisk jaquard konstruerad som en varptrikå med högre 
elasticitet än de två första materialen (tab.1).

12

Tabell 1: Kravspecifikation

Material 1 Material 2 Material 3

Material 1 Material 2 Material 3

Komposition 100% PA 100% PA 70% PA/ 30% EL-Lycra

Konstruktion Varptrikå Varptrikå Varptrikå

Elasticitet - varpriktning 5% 5% 20%

Elasticitet - väftriktning 10% 15% 15%

Elasticitet - Diagonalen 10% 10% 10%

Återhämtningsförmåga Mycket bra Mycket bra Mycket bra
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4.1.2. Passform
Då materialen har olika egenskaper krävde modellerna
olika sömnadsbeskrivningar för en ökad hållbarhet och
bättre estetik. Modell 1A och 1B (ill. 5-6) hade
figursömmar som syddes med 1-nålsmaskin (bilaga 1-
2) och sedan stickades ner med ett 2-nålsband, på
grund av de egenskaper som material 2 hade fungerade
inte detta för modell 2A och 2B. Materialet var så glest
att risken för slitningar och hål blev större, speciellt då
två konkav delar ska sys ihop, därför syddes
kupsömmen på dessa modeller med en overlocksöm
innan 2-nålsbandet stickades på. Då materialet orsakar
dragningar och töjer sig i vissa riktningar krävdes även
att mitt fram sömmen stickades ner med ett 2-nålsband istället för att bara stickas ner med 1-
nålssöm som skedde i de andra modellerna (bilaga 3-4). Modell 3A och 3B hade figursömmar
som syddes med flatlocksöm istället för 1-nålsmaskin och 2-nålsband, detta för att bibehålla 
samma nätta känsla som de andra modellerna (bilaga 5-6). 

Modell 1A konstruerades med 6 mm sömsmån inkluderat i mönstret överallt förutom i kupans
ovankant där det ingen sömsmån krävdes, kanten stoppades in ett vikt band som stickades ner 
med zickzack-söm. Modell 2A konstruerades med samma sömsmån som modell 1A förutom 
vid kupsömmen där en sömsmån på 4 mm krävdes. Ett passformsproblem som stöttes på vid 
utvecklingen av modellen var att bystpunkten hamnade för långt fram vilket gav en 
felbalanserad kupa (ill. 7). Problemet löstes genom att bystpunkten flyttades bakåt, vid detta 
tillfälle flyttades också gränsen för vart kupsömmen möter vaggan nedåt (ill. 8).

13

Illustration 8: Modell 2A - konstruktion

Illustration 7: Modell 2A 
- passformsproblem

Illustration 6: Modell B

Illustration 5: Modell A
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Modell 3A konstruerades med 3 mm sömsmån överallt förutom mitt fram och mitt bak där en 
sömsmån på 6 mm användes samt i kupans ovankant där ingen sömsmån krävdes, kanten 
stoppades in ett vikt band. Ett passformsproblem som stöttes på vid utvecklingen av modellen 
var att det estetiska intrycket blev väldigt klumpigt och kupsömmen för stor (ill. 9). Detta 
löstes genom att kupan minskades i sidan både höj och viddmässigt samtidigt som kupans och
vaggans höjd minskades (ill. 10). 

Modell 1B konstruerades med sömsmån inkluderat i mönstret, 6 mm sömsmån överallt 
förutom i kupans ovankant där ingen sömsmån krävdes, kanten stoppades in ett vikt band som
för A-modellerna. Vid utvecklingen av modellen stöttes ett passformsproblem på där bröstet 
hamnade för långt åt sidan i kupan, vaggan var även för hög då bågbandets 2-nålssöm ska 
fästa i resårbandet (ill. 12).  För att lösa problemet med kupan lades mer vidd till framåt på 
båda kupdelar, samtidigt som sidsömmen på underkupan flyttades upp och lite av överkupans 
höjd i sidan kapades av. Några millimeter plockades också av i vaggans nederkant för att 
bygelbandets 2-nålssöm skulle fästa i resårbandet (ill.11).
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Illustration 9: Modell 
3A - passformsproblem

Illustration 10: Modell 3A - konstruktion

Illustration 11: Modell 1B - konstruktion

Illustration 12: Modell 1B - 
passformsproblem
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Modell 2B konstruerades med samma sömsmån som modell 1B överallt förutom kupsömmen 
där en sömsmån på 4 mm användes. Ett passformsproblem som stöttes på vid utvecklingen 
var att dragningar över bysten uppkom när axelbandet spändes, dessa ledde till veck i sidan 
och en tillplattad byst. Bh:n var också stor i sidan (ill. 13). Problemet löstes genom att 
sidsömmen på underkupan flyttades nedåt samtidigt som en del av formen flyttades från 
delens nederkant till ovankanten. Överkupan minskades i sidan (ill. 14). 

Modell 3B konstruerades med 4 mm sömsmån överallt förutom kupans ovankant, där ingen 
sömsmåns användes, samt vagga mot kupa och mitt bak där 6 mm sömsmån användes. Då 
modellen har samma material i både fronten och vingen krävdes inte längre någon sidsöm, 
därför sattes vagga sida och vinge ihop till en mönsterdel (ill. 15).
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Illustration 13: Modell 2B - 
passformsproblem Illustration 14: Modell 2B - konstruktion

Illustration 15: Modell 3B - konstruktion
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Slutresultatet av modellerna visar att vaggan lätt pressar mot bröstbenet, kupan sitter bra över 
bysten och bygeln följer bröstrotens form i alla modeller (ill.16). Omkretsen var bra för en 
storlek 75C och axelbanden var inte för lösa eller tajta (Shin 2014). Avståndet mellan kuporna
fram på modell 3B skulle kunna minskas ytterligare. De konstruktionsändringar som utfördes 
för modellerna innebär att de har samma estetik och storlek samt liknande passform (Dewsnap
& Hart 2000). Modell 3A och 3B är lägre både upptill och nedtill för att nättheten skulle 
bibehållas.
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Illustration 16: Från vänster: Modell 1A, Modell 2A, Modell 3A, Modell 1B, Modell 2B, 
Modell 3B
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4.1.2. Analys
Konstruktionen för modellerna 1A- 3A (ill. 17) visade stora skillnader på grund av material 
och sömnadslösningar. Trådraken är anpassad efter tygets elasticitet där modell 1A visade på 
en klassisk trådraksplacering för stumma material och 3A visade på en klassisk 
trådraksplacering för elastiska material i den här typen av modell. Modell 2A hade samma 
trådraksplacering som 1A överallt förutom i överkupan där trådraken är vänd då samma 
trådrak ledde till osmickrande dragningar över bysten, detta skedde då materialet var glest och
hade betydligt högre elasticitet i väftriktning än i varpriktning.

Modell 2A krävde mer rörelsevidd än 1A då materialet trots högre elasticitet drar ihop sig vid 
sömnad och på kropp. Modell 3A hade mindre rörelsevidd än de två andra modellerna då 
materialet var mer elastiskt men den hade även en annan höjd för att ge samma nätta estetiska 
intryck som de två glesare modellerna. 

För att lösa passformsproblem såsom dragningar och otillräcklig vidd krävde speciellt över 
och underkupa på A-modellerna  en ombalansering. I relation till modell 1A och 3A hade 
överkupan på modell 2A vinklats nedåt åt vänster medan underkupan vinklats uppåt åt höger. 
Modell 3A hade en överkupa som var större i relation till underkupan vid jämförelse med de 
andra A-modellerna, överkupan mötte vaggan längre ner och kupdelarna hade mindre form 
med rakare linjer. 
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Illustration 17: Modeller 1A- 3A
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B-modellerna visade på liknande konstruktionsskillnader som uppkom för mjukbehå (ill. 18).

Modell 1B visade på en klassisk trådraksplacering för stumma material och 3B visade på en 
klassisk trådraksplacering för elastiska material i kategorin bygelbehå. Modell 2B hade 
samma trådraksplacering som 1B överallt förutom i underkupan där trådraken var placerad 
diagonalt då samma trådrak ledde till osmickrande dragningar över bysten.

Modell 2B krävde aningen mer rörelsevidd än 1B då materialet även i bygelbehån trots högre 
elasticitet drog ihop sig vid sömnad och på kropp. Modell 3B hade mindre rörelsevidd än de 
två andra modellerna men den hade även en lägre kupa för att ge samma nätta estetiska 
intryck som de två glesare modellerna. 

För att lösa passformsproblem såsom dragningar och otillräcklig vidd har fronten på B-
modellerna krävt en ombalansering. I relation till modell 1B hade underkupan på modell 2B 
vinklats ner åt höger medan överkupan bibehöll samma balans, även vaggan framtill behövde 
balanseras om med en djupare skärning, denna hade dock samma mått som vaggan för modell
1B. Modell 3B hade en överkupa som var större i relation till underkupan vid jämförelse med 
de andra B-modellerna, men underkupan hade en liknande balans som modell 1B. Överkupan 
mötte vaggan längre ner än de två andra modellerna, och vaggan framtill hade en djupare 
skärning.
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Illustration 18: Modell 1B- 3B
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5. Resultatdiskussion
Resultatet visade att fyra av Brown & Rice (2000) faktorer; trådrak, rörelsevidd, linjer och 
balans i kombination med Shins (2014) studie om hur en bh ska sitta var ytterst relevanta för 
att en bra passform skulle uppnås. Den sista faktorn; släthet var också viktig då dragningar 
uppstod men det var de fyra andra faktorerna som främst behövde justeras för att passformen 
skulle bli optimal för denna typ av plagg, vilket bryter lite mot deras slutsatser. Då modellerna
har samma utseende och storlek är detta plagg som kunden kan köpa i alla tre utföranden med 
samma storlek och relativ passform (Dewsnap & Hart 2000). Att uppnå rätt storleksmärkning 
är något som alla företag borde eftersträva och som känns rimligt, däremot att uppnå samma 
passform i en modelltyp kan vara svårt att uppnå i större produktion då detta innebär att alla 
modeller i samma stil måste jämföras mot varandra.

5.1 Metoddiskussion
Studiens metod var att ta fram sex bh:ar i två modeller med tre material genom konstruktion, 
sömnad och avprovningar för att i efterhand studera modellernas konstruktioner mot varandra.
Att göra denna undersökning utifrån Brown & Rice (2000) fem faktorer; trådrak, rörelsevidd, 
balans, linjer och släthet gav ett bra lättöverskådligt resultat. Arbetssättet som använts  bistod  
till en bättre förståelse för hur olika material påverkar passformen, med fokus på konstruktion 
och sömnad av de två bh-modellerna. Shins (2014) studie om hur en bh ska sitta hjälpte vid 
analysering av passformen. Istället för att utveckla helt nya modeller till arbetet kunde färdiga 
konstruktioner, plagg och dess material ha analyserats utifrån en process liknande den som 
använts i arbetet, detta hade inneburit att fler modeller och material kunnat användas men 
förståelsen för hur konstruktionen och sömnaden utvecklats och varför vissa val fattades hade 
inte blivit densamma.

5.2 Slutsats
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur passformen av en bh påverkas utifrån 
olika material med fokus på konstruktion och sömnad, vilket studerades genom utvecklingen 
av två modeller i tre utföranden med olika materialval. Genom att nedan forskningsfrågor 
besvarades anses detta syfte uppnått.

Vilka konstruktionsförändringar sker för de olika materialen?

De förändringar som sker i konstruktionen är en ändrad balans, trådrak, ändrade linjer och 
rörelsevidd (Brown & Rice 2000). Kupans mönsterdelar har krävt en ombalansering i alla 
modeller och vaggan fram på bygelbehån har påverkats men ingen ombalanseringen har 
krävts av andra mönsterdelar. Trådraken anpassades efter materialet och dess elasticitet, därför
är trådraken annorlunda från modell till modell. Rörelsevidden för de olika modellerna gav ett
förvånande resultat då material 2 hade mer elasticitet än material 1 men ändå krävde en större 
rörelsevidd, detta på grund av materialets gleshet som ledde till en tendens för dragningar. Det
väntade resultatet var att materialet skulle kräva en mindre rörelsevidd och inte en större. 
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Vilka sömnadsförändringar sker för de olika materialen?

Sömnadsförändringar är något som har skett för att estetiken ska bibehållas och för att 
hållbarheten skall öka. Glesheten i material 2 krävde att vissa sömmar behövde förstärkas 
med overlock eller 2-nålsband  medan den täthet som material 3 har krävde flatlocksömmar 
för att den nätta estetiken skulle vara densamma. 

Hur påverkas passformen i en bh när olika material används och hur 
bibehålla det estetiska uttrycket?

Passformsproblem som har träffats på kan delas in i tre kategorier, balansrelaterade, 
storleksrelaterade eller estetikrelaterade. Balansproblem ledde till dragningar i plagget och en 
felplacering av bröstet i kupan och vaggan.  Storleksrelaterade problem har lett till en kupa 
som varit för tät och tajt eller för stor och lös. Problem relaterade till estetiken har varit ett 
klumpigt intryck där modellen upplevts som för hög eller låg, för att det estetiska intrycket 
skulle bibehållas krävdes en förändring av kupans och vaggans höjd för modell 3A och 3B 
samt en förändrad sömnadsinstruktion med flatlocksömmar istället för 2-nålsband. 

6. Slutord
Studien har gett goda resultat som lett till en bättre förståelse för hur passformsproblem ska 
lösas men också hur olika material påverkar passformen. Som fortsatt forskning vore det 
intressant att arbeta vidare med fler material och modeller för att så småningom bygga upp en 
databas med konstruktions och sömnadsförändringar som kan förenkla framtida 
produktutvecklingsarbeten av underkläder. Det vore även intressant att se om graderingen och
dess koordinat påverkas av materialval eller vad som händer om modellerna i arbetet skull 
fodras. Skulle detta eliminera behovet för en del av de konstruktions- och 
sömnadsförändringar som behövt göras eller skulle det bara försvåra arbetet ytterligare?

Jag anser att denna studie kan vara framtida studenter till hjälp vid framtagning av 
underkläder men den kan också ligga till grund för passformsarbeten där ett större fokus 
ligger på materialet.
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Bilaga 1 – Momentlista 1A
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MOMENT BESKRIVNING Maskin

1 Sy axelband 1-Nål

2 Sy kupsöm 1-Nål

3 Kanta kupsöm 2-Nål

4 Sy i kupor mot vagga 1-Nål

5 Kanta vagga 2-Nål

6 Sy sidsöm 1-Nål

7 Kanta sidsöm 2-Nål

8 Banda överkupa zz

9 Sy mitt fram söm 1-Nål

10 Klyv och kanta mitt fram söm 2-Nål

11 Kanta överkant med elastiskt band + fäst axelband 3-Steg

12 Kanta nederkant med elastiskt band zz

13 Sy hyska och hake + etikett zz

14 Tränsa axelband Träns

15 Vik ner och tränsa mitt fram Träns

16 Slutinspektion Manuell
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Bilaga 2 – Momentlista 1B
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MOMENT BESKRIVNING Maskin

1 Sy axelband 1-Nål

2 Banda överkupa zz

3 Sy kupsöm 1-Nål

4 Kanta kupsöm 2-Nål

5 Vik och sticka ner sömsmån mitt fram, sy frontsömmar 1-Nål

6 Sy i kupor mot vagga 1-Nål

7 Sy sidsöm 1-Nål

8 Kanta sidsöm 2-Nål

9 Kanta överkant med elastiskt band + fäst axelband 3-Steg

10 Kanta nederkant med elastiskt band 3-steg

11 Sy på bygelband 2-Nål

12 Sy hyska och hake + etikett zz

13 Sätt i bygel Manuell

14 Tränsa bygelband Träns

15 Tränsa axelband Träns

16 Slutinspektion Manuell
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Bilaga 3 – Momentlista 2A
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MOMENT BESKRIVNING Maskin

1 Sy axelband 1-Nål

2 Sy kupsöm Overlock

3 Kanta kupsöm 2-Nål

4 Sy i kupor mot vagga 1-Nål

5 Kanta vagga 2-Nål

6 Sy sidsöm 1-Nål

7 Kanta sidsöm 2-Nål

8 Banda överkupa zz

9 Sy mitt fram söm 1-Nål

10 Klyv och kanta mitt fram söm 2-Nål

11 Kanta överkant med elastiskt band + fäst axelband 3-Steg

12 Kanta nederkant med elastiskt band zz

13 Sy hyska och hake + etikett zz

14 Tränsa axelband Träns

15 Vik ner och tränsa mitt fram Träns

16 Slutinspektion Manuell
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Bilaga 4 – Momentlista 2B
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MOMENT BESKRIVNING Maskin

1 Sy axelband 1-Nål

2 Banda överkupa zz

3 Sy kupsöm Overlock

4 Kanta kupsöm 2-Nål

5 Vik och sticka ner sömsmån mitt fram, sy frontsömmar 1-Nål

6 Kanta mitt fram 2-Nål

7 Sy i kupor mot vagga 1-Nål

8 Sy sidsöm 1-Nål

9 Kanta sidsöm 2-Nål

10 Kanta överkant med elastiskt band + fäst axelband 3-Steg

11 Kanta nederkant med elastiskt band 3-steg

12 Sy på bygelband 2-Nål

13 Sy hyska och hake + etikett zz

14 Sätt i bygel Manuell

15 Tränsa bygelband Träns

16 Tränsa axelband Träns

17 Slutinspektion Manuell
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Bilaga 5 – Momentlista 3A
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MOMENT BESKRIVNING Maskin

1 Sy axelband 1-Nål

2 Sy kupsöm Flatlock

3 Sy i kupor mot vagga Flatlock

4 Sy sidsöm Flatlock

5 Banda överkupa zz

6 Sy mitt fram söm 1-Nål

7 Klyv och kanta mitt fram söm 2-Nål

8 Kanta överkant med elastiskt band + fäst axelband 3-Steg

9 Kanta nederkant med elastiskt band zz

10 Sy hyska och hake + etikett zz

11 Tränsa axelband Träns

12 Vik ner och tränsa mitt fram Träns

13 Slutinspektion Manuell
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Bilaga 6 – Momentlista 3B
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MOMENT BESKRIVNING Maskin

1 Sy axelband 1-Nål

2 Banda överkupa zz

3 Sy kupsöm Flatlock

4 Sy frontsömmar Flatlock

5 Vik och sticka ner sömsmån mitt fram 1-Nål

6 Sy i kupor mot vagga 1-Nål

7 Kanta överkant med elastiskt band + fäst axelband 3-Steg

8 Kanta nederkant med elastiskt band 3-steg

9 Sy på bygelband 2-Nål

10 Sy hyska och hake + etikett zz

11 Sätt i bygel Manuell

12 Tränsa bygelband Träns

13 Tränsa axelband Träns

14 Slutinspektion Manuell
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