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Sammanfattning 
Kommunikationsproblem mellan konfektionsföretag och tillverkare är vanligt förekommande 
vid framtagningen av kläder. För företag som inte tillämpar egen mönsterkonstruktion på 
huvudkontoret är det lätt att feltolkningar uppstår när tillverkarna ska tolka och översätta 
instruktionerna som de mottar. Studien har gjorts i samarbete med ett företag som upplevt 
passformsproblem för sina trikåplagg på grund av kommunikationsproblem med tillverkaren. 
Företaget skickar plaggmåttlistor och instruktioner till tillverkaren. Med hjälp av egna 
grundkonstruktioner skulle företaget ha större kontroll över mönsterkonstruktionen för sina 
överdelsplagg i trikå och antalet provplagg skulle kunna reduceras. Detta skulle spara både 
tid, ekonomiska och klimatekonomiska resurser som även är i enlighet med företagets 
värderingar och hållbarhetsarbete. 

Syftet med studien har varit att vidareutveckla redan framtagna grundkonstruktioner för 
överdelsplagg i trikå för både dam och herr, samt att utveckla en raglanärm med utgångspunkt 
från grundkonstruktionen. Inom forskning och litteratur saknas dokumentation av 
passformsproblem och åtgärder vid konstruktion av raglanärmar. Det saknas även information 
kring hur mönsterkonstruktionen kan anpassas för industriell tillverkning. Studien har därför 
fokuserat på att identifiera och åtgärda passformsproblem som uppstår kring axelpartiet och 
över ärmen. För att uppnå syftet har en experimentell metod använts i form av 
mönsterkonstruktion, sömnad av provplagg och avprovningar. Resultatet av framtagningen av 
raglanärmen visar att ett axelinsnitt är väsentligt för att uppnå en god passform över 
axelkulan. 

Nyckelord: Passform, Raglanärm, Konfektionsteknik, Mönsterkonstruktion, Industriell 
tillverkning 

Abstract 

Communication issues between retailers and garment manufacturers are frequent in the 
development of clothing. For companies that do not have their own pattern making at the 
headquarters, it is common that misinterpretation occurs when manufacturers interpret and 
translate the instructions that they receive. The study was performed in collaboration with a 
company that has experienced fit issues for their jersey garments as a result of problems with 
the communication between the company and their garment manufacturer. The company 
provides the manufacturer with garment measurement charts and instructions of the making.  
Using their own basic patterns would help them to have greater control over the pattern 
making of their upper garments in jersey and the number of samples would be reduced. This 
saves time, economic and climatic resources, which is also in accordance with the company's 
values and sustainability work. 

The aim of the study was to further develop already made basic patterns for upper garments in 
jersey for both men and women, and to develop an raglan sleeve. In previous research and 
literature there is no documentation made of fit issues that occur when constructing a raglan 
sleeve and how to amend these. There is also a lack of information on how to adapt the 
pattern making for industrial production. Therefore the study focused on identifying and 
amend fit issues that occur around the shoulder and upper arm. To achieve the purpose an 
experimental method has been used in the form of pattern making, sewing of samples and 
fittings. The result of the construction of the raglan sleeve shows that a dart on the shoulder is 
essential to achieve a good fit. 

Key words: Fit, Raglan sleeve, Clothing technology, Pattern making, Industrial production  
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1 Figur- och tabellförteckning 
Figur 1 Öberg & Ersmans (2010 s.262-263) konstruktion av raglanärm utan axelinsnitt 11 
Figur 2 Aldrich (2011 s.74-75) konstruktion av raglanärm med axelinsnitt eller längsgående 
söm 11 
Figur 3 Flödesschema för utförd metod 13 
Figur 4 Grundkonstruktioner med isydd lång ärm för dam resp. herr 16 
Figur 5 Grundkonstruktioner med lång raglanärm för dam resp. herr 16 
Figur 6 Toile GD1 – passformsproblem över axel, byst och arm. 17 
Figur 7 Toile GD2 - oönskade veck på ärmen samt för mycket vidd på ärmkullen. 17 
Figur 8 Toile GD3 - Godkänd passform för grundkonstruktion med isydd ärm för dam 17 
Figur 9 Mönsterförändringar från första toile till sista. 18 
Figur 10 Toile GH1 - för mycket vidd i ärmhål och på ärmkulle 18 
Figur 11 Toile GH2 - Oönskade veck på ärmen 19 
Figur 12 Toile GH3 – mönsterförändringarna har gett goda resultat. Förflyttning och 
förlängning av axelsöm. 19 
Figur 13 Mönsterförändringar från första till sista toile 19 
Figur 14 Toile RD1 - passformsproblem över byst och axelkula 20 
Figur 15 Mönsterförändring för att addera vidd över axelkulan 20 
Figur 16 Toile RD2 - Passformsproblemen kvarstod 21 
Figur 17 Mönsterförändringar från toile RD2 till RD3 21 
Figur 18 Toile RD3 - för mycket vidd i ärmhålssömmen 21 
Figur 19 Mönsterförändring på raglanärm efter avprovning av toile RD3 22 
Figur 20 Mönsterförändring på liv efter avprovning av toile RD3 22 
Figur 21 Toile RD5 - godkänd passform för grundkonstruktion med raglanärm för dam 22 
Figur 22 Toile RH1 - passformsproblem över axelkulan 23 
Figur 23 Förflyttning av avskärningar 23 
Figur 24 Spräckning över axelkulan samt konstruktion av insnitt enligt tidigare beskriven 
metod 23 
Figur 25 Toile RH2 – Oönskade veck på ärmen och dragningar över axelkulan. Spräckning 
över axelkulan 24 
Figur 26 Toile RH3 Fortfarande passformsproblem över axelkulan. Insnittet behöver flyttas 
fram och förkortas. 24 
Figur 27 Mönsterförändring från toile RH3 till RH4. 24 
Figur 28 Toile RH4 - Godkänd passform för grundkonstruktion med raglanärm för herr 25 
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2 Terminologi 
Ärmkulle – Den översta delen på en ärmkonstruktion som sys ihop med plaggets ärmhål. 

VIM – Veck i mönstret, menas att vidd reduceras i konstruktionen. 

Grundkonstruktion – Den konstruktion som används som utgångspunkt vid framtagning av 
nya modeller.  

Toile – Ett arbetsprov som sys upp i ett material liknande det tänkta materialet för att prova av 
plaggets passform och utseende. 

PLM-system – Product Lifecycle Management. System där produktens information skapas, 
lagras och kan sökas upp. 

Instruktioner – Dokument som bland annat innehåller information om sömnadslösningar och 
detaljmått. 

Plaggmåttlista – Måttlista som innehåller plaggets avgörande mått i alla storlekar.  

Mönsterdelar – Delar som tas ut från konstruktionen som ska klippas ut i tyget. 

CAD – Computer-aided design. 

Plaggskisser – Teknisk skiss för plagget.  
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3 Förord 
Jag vill ge ett stort tack till min handledare och andra medarbetare på företaget för vägledning 
och ett gott samarbete under arbetets gång. Även tack till min interna handledare samt 
studiekamrater som varit behjälpliga med feedback under processen. 
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4 Inledning 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till studien på samhällsnivå och inom tidigare forskning, 
och problemet som ska undersökas formuleras. Utifrån detta identifieras studiens syfte och 
frågeställningar. Därefter presenteras hur studien avgränsats. 

4.1 Bakgrund  
Inom konfektionsbranschen i Sverige idag finns det olika sätt att arbeta med 
mönsterkonstruktion. En del företag arbetar endast med plaggskisser, plaggmåttlistor och 
instruktioner som de skickar till externa tillverkare i andra länder, som sedan ansvarar för 
mönsterkonstruktion och gradering. Andra företag tillämpar egen mönsterkonstruktion på 
huvudkontoret i Sverige och skickar exempelvis plaggskisser, plaggmåttlistor, instruktioner 
och mönsterkonstruktionsfiler till tillverkarna. Det är även vanligt att de företag som tillämpar 
egen mönsterkonstruktion endast gör detta för sina vävda plagg och lämnar över 
mönsterkonstruktionen för trikåplagg. När företagen lämnar över mönsterkonstruktionsarbetet 
till tillverkarna har de själva begränsad kontroll över hur plaggen konstrueras. Genom 
feltolkningar dem emellan uppstår ofta återkommande passformsproblem, vilket medför 
fördröjningar i framtagningsprocessen. 

Studien skrivs i samarbete med ett globalt modeföretag som är känt för sin goda passform. På 
huvudkontoret arbetar designers, inköpare och mönsterkonstruktörer tillsammans för att 
säkerställa passformen. På företaget konstrueras de plagg som tillverkas i vävda material av 
mönsterkonstruktörerna. För trikåplaggen ansvarar designern för att ta fram plaggskisser och 
plaggmåttlistor som skickas till tillverkaren. Företaget har haft återkommande 
passformsproblem med sina trikåplagg vilket lett till att antalet provplagg har ökat. 

Företaget har framförallt haft problem när de vill ta fram nya passformer, bland annat 
modeller som har förlängd axel eller raglanärm. Detta är svårt att kommunicera med 
tillverkaren genom att endast skicka plaggmåttlistor och plaggskisser, eftersom företaget 
själva inte har möjlighet att testa mönsterkonstruktioner av nya modeller på huvudkontoret. 
Det är svårt att bedöma på förhand vilka mått och vinklar som behöver anges för att uppnå en 
god passform, vilket också innebär att det är svårt att åtgärda passformsproblemen genom att 
ändra i plaggmåttlistan. Hade företaget haft kontroll i ett tidigare skede av 
mönsterkonstruktionen så skulle det vara möjligt att reducera antalet prover. Detta skulle 
spara både tid, ekonomiska och klimatekonomiska resurser som även är i enlighet med 
företagets värderingar och hållbarhetsarbete. 

Syftet med studien är att vidareutveckla redan framtagna grundkonstruktioner för 
överdelsplagg med isydd ärm i trikå för både dam och herr, samt att utveckla en raglanärm 
med utgångspunkt från grundkonstruktionen. Grundkonstruktionerna kommer anpassas för 
industriell tillverkning eftersom företaget kommer arbeta vidare med att försöka implementera 
dessa hos sina tillverkare. Det kommer även göra det möjligt för företaget att testa nya 
passformer på huvudkontoret. 

4.2 Tidigare vetenskaplig forskning  
Studier har tidigare gjorts på företag inom konfektionsbranschen där företaget har skickat 
plaggmåttlistor och plaggskisser till tillverkarna (Zetterberg 2012, Forsbäck 2015). Båda 
författarna belyser problemet med att företaget har begränsad kontroll över 
mönsterkonstruktionen. Båda författarna har arbetat med mönsterkonstruktioner i samarbete 
med ett företag, som ska bidra till att de har större kontroll över mönsterkonstruktionen i ett 
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tidigt stadium. Studierna innefattar framtagning av passformsgrunder med raglanärm och 
passformsproblem över axeln undersöks.  

Chen, Murray och Jones (2007) har gjort en studie där de har analyserat 
kommunikationsproblem i tre olika modeller av försörjningskedjor inom klädindustrin, 
mellan konfektionsföretag i England och tillverkare i Kina. Många konfektionsföretag i 
England använder sig av agenter i Hong Kong som kommunicerar med tillverkaren i Kina. 
Resultatet av studien visar att kommunikationsproblemen beror på otillräcklig information 
och misstolkningar av designspecifikationer som konfektionsföretaget i England skickar. 
Detta leder till en ökning av antalet prover som behöver tillverkas och skickas mellan 
konfektionsföretaget och tillverkaren. 

4.3 Problemformulering 
När företaget har tagit fram nya modeller och passformer har de upplevt återkommande 
passformsproblem. Passformsproblemen som uppstår är svåra att åtgärda genom att ändra i 
plaggmåttlistan. Med hjälp av grundkonstruktioner för trikå skulle företaget få kontroll över 
mönsterkonstruktionen i ett tidigare stadium, och de skulle ha möjlighet att testa 
mönsterkonstruktioner för nya modeller på huvudkontoret. 

Raglanärm är en modell som företaget har haft problem med, framförallt över axelpartiet. 
Litteratur som beskriver passformsproblem och justering av mönsterkonstruktioner för 
raglanärm är bristande. Det saknas även litteratur kring på vilket sätt mönsterkonstruktioner 
kan anpassas mot industriell tillverkning och den utrustning som finns tillgänglig. 
Undersökningen som görs i detta arbete är därför ett empiriskt bidrag till vidare forskning. 

4.4 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera och analysera passformsproblem som uppstår vid 
mönsterkonstruktion av isydd ärm och raglanärm för överdelsplagg i trikå. Det ska även 
undersökas hur dessa mönsterkonstruktioner ska anpassas för industriell tillverkning. Detta 
för att tidseffektivisera framtagningsprocessen för trikåplagg genom att reducera antalet 
provplagg.  

4.5 Frågeställningar 
För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

• Vilka passformsproblem uppstår vid mönsterkonstruktion av raglanärm? 
• Vilka passformsproblem uppstår vid mönsterkonstruktion av isydd ärm? 
• Hur ska passformsproblemen på ärmarna åtgärdas för att erhålla bättre passform? 

4.6 Avgränsningar 
För mönsterkonstruktion av trikåplagg är det vanligt att mönsterkonstruktionen anpassas efter 
materialets elastiska egenskaper och krymp. I studien kommer ingen hänsyn tas till dessa 
egenskaper, detta lämnar företaget över till tillverkaren. 

Grundkonstruktionerna som utvecklas i studien produktionsanpassas på bästa möjliga sätt, 
dock avgränsas studien från implementeringen av grundkonstruktionerna hos tillverkaren. 
Samt de mönsterförändringar som behöver göras för att effektivisera tillverkningen 
ytterligare. 
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5 Teoretisk referensram 
I följande avsnitt presenteras begrepp och teorier som används i studien samt vilka problem 
som tidigare forskning har försökt förklara. 

5.1 Mönsterkonstruktion anpassad för industriell tillverkning 
Konfektionerade plagg som utvecklas för massproduktion går igenom ett flertal processer och 
det är många människor som är involverade i processen. Varje individ som arbetar i processen 
från design till slutligt plagg påverkar resultatet av slutprodukten. När nya plagg utvecklas för 
massproduktion har mönsterkonstruktören till uppgift att realisera designerns vision och 
därmed ta hänsyn till att plagget får rätt utseende och passform, samt är anpassat för 
tillverkning. Det är viktigt att ta hänsyn till hur produktionsprocessen ser ut hos tillverkaren, 
hur stor produktionskapacitet de klarar av, vilka maskiner som finns tillgängliga och vad de 
har för begränsningar, samt vad maskinoperatörerna har för kunskaper. Det finns många 
faktorer i tillverkningen som kan påverka plaggets storlek och passform och dessa är svåra att 
kontrollera. Många processer i tillverkningen saknar fortfarande automatik. Processerna som 
plagget genomgår vid tillverkningen är läggning, tillskärning, sömnad, pressning och 
märkning av plaggen. Innan mönsterkonstruktionerna skickas till tillverkaren är det av största 
vikt att kontrollera att mönsterdelarna som har konstruerats passar ihop med varandra 
längdmässigt, och att stämhack är placerade så att de möts korrekt. Det är även viktigt att 
sömsmåner är anpassade efter val av söm och maskin. (Ashdown et. al. 2007 s.349-352). 

Mönsterkonstruktören bör även ha kunskap kring materialet som plagget ska tillverkas i, vad 
det har för egenskaper samt vilken bredd det har för att optimera materialåtgången (Ashdown 
et. al. 2007 s.351). För att skapa plagg i ett flertal storlekar som passar den stora massan 
graderas mönstret antingen manuellt eller datoriserat, av mönsterkonstruktören eller en person 
som endast ansvarar för gradering. Gradering handlar om att förminska och förstora plagget 
utifrån grundstorleken. Efter att plagget graderats kan läggbilder tas fram, där placeras 
mönsterdelarna för plagget i olika storlekar manuellt eller datoriserat på ett papper med tygets 
bredd. Läggbilderna används sedan vid tillskärningen. Vid läggbildsframtagning är målet att 
optimera plaggets tygåtgång så effektivt som möjligt. För att skapa en så bra effektivitet, antal 
procent av tyget som går åt, som möjligt kan det hända att vissa justeringar behöver göras på 
mönsterdelarna. Till exempel att reducera vidd för veck, minska sömsmåner, splittra en 
mönsterdel till flera mönsterdelar eller placera trådraken annorlunda. Det är viktigt att 
personen som tar fram läggbilderna för en dialog med designern och mönsterkonstruktören så 
plagget fortfarande får önskat utseende och passform. (Ashdown et. al. 2007 356-358). 

5.2 Passform 
“Consistent fit within a brand builds customer loyalty because the customer can rely on 
finding a good fit where he or she has found it before.” (Brown and Rice 1998 s.140 se 
Ashdown et. al. 2007 s.348). 

För ett företag som tillverkar kläder är målet att tillverka plagg med en bra passform som 
håller länge för att upprätthålla sitt goda rykte och sina kunder. Tyvärr är det 20 procent av 
det som tillverkas i klädindustrin idag som inte möter kundernas krav (Ashdown et. al. 2007 
s.348). Författaren Chapman (2002 s.33) hänvisar till en studie som gjorts av ett universitet i 
USA där resultatet visar att 50 % av den kvinnliga kundgruppen är missnöjda med 
passformen på konfektionerade kläder. Grunden till passformsproblemen är att våra kroppar 
blir allt större och att formen på kroppen förändras (Chapman 2002 s.34). Definitionen av vad 
som anses vara en god passform skiljer sig från person till person då vi har olika krav på hur 
vi vill att plagget ska sitta. Komfort, estetik, trender, kulturella influenser, kroppstyp och 
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livsstil är faktorer som påverkar vad vi anser är god passform (Pisut & Jo Connell 2007 
s.368). detta styrks av både Chapman (2002) och YU (2004). 

Erwin och Kinchen (1969 se Yu 2004 s.31) definierar passform som en kombination av fem 
faktorer; rörelsevidd, linjer, trådrak, balans och släthet. För en god passform krävs ett tillägg i 
form av rörelsevidd på mönsterkonstruktionen för att plagget ska vara bekvämt och tillåtande 
för rörelser. Den längsgående trådraken på plagget ska gå längs med mitten fram och bak och 
den horisontella trådraken ska gå horisontellt över bröstet och höften. Med släthett menas att 
plagget sitter slätt på kroppen utan rynkor. Med linjer menas att sömmarna på plagget ska 
vara placerade på rätt ställe och följa siluetten både vertikalt och horisontellt. Att plagget har 
balans betyder att plagget ska vara symmetriskt från sida till sida och framifrån till bak (Yu 
2004 s.38-40). 

5.3 Definition och konstruktion av raglanärm 
En raglanärm karaktäriseras av att det är en ärm som är 
sammansatt med livstycket från axeln upp till halsen, och har 
en diagonal ärmhålsöm från ärmhålet till nyckelbenet. 
Generellt sett konstrueras figurnära plagg i vävda material med 
ett axelinsnitt på ärmen och löst sittande vävda plagg och plagg 
i stickade material med en ärm utan insnitt (Kim & Kim 2014 
s.132). För att konstruera en raglanärm presenterar olika 
författare olika konstruktionssätt. Öberg och Ersman (2010 
s.262-263) presenterar en metod för en löst sittande trikåtröja 
där skärningar placeras på fram- respektive bakstycke. 
Axelpartierna lösgörs från livstycket och läggs ihop axel mot 
axel. Dessa sätts sedan samman med ärmen vars ärmkulle 
halveras, figur 1. Detta resulterar i en ärm utan axelinsnitt.  
 

 
 

Aldrich 
(2011 s.74-
75) beskriver en metod för att konstruera 
en ärm med insnitt på axeln eller en 
längsgående söm över ärmen, figur 2. 
Detta för ett plagg i vävt material, därför 
används en ärm med en högre ärmkulle. I 
denna metod har författaren valt att flytta 
fram axelsömmen innan axelpartierna sätts 
samman med ärmen. För att skapa form 
över axeln skapas insnittet genom att 
axelpartierna sätts ihop var för sig med 
ärmen, detta för att möjliggöra insnittet 
och skapa form över axeln. 

 
 
   

Figur 1 Öberg & Ersmans (2010 
s.262-263) konstruktion av 
raglanärm utan axelinsnitt 

Figur 2 Aldrich (2011 s.74-75) konstruktion av raglanärm 
med axelinsnitt eller längsgående söm 
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5.4 Avprovning och passformsproblem för ärmar 
Vid framtagning av nya plagg brukar det tillverkas ett flertal provplagg som skickas mellan 
huvudkontoret och tillverkaren. Dessa provas av på huvudkontoret av ett team som kan bestå 
av designers, mönsterkonstruktörer och inköpare. Det skiljer sig om företaget provar av på 
inhyrda modeller eller på personalen på kontoret. Dock är det att föredra att prova plaggen på 
en fysisk person istället för en provdocka eftersom denne kan utföra rörelser så som att gå, 
stå, sitta och köra bil, vilket krävs för en god komfort. En fysisk person kan även förmedla 
känslan av plagget. Det är viktigt att välja rätt provmodell med kroppsmått och proportioner i 
enlighet med företagets målgrupp. (Ashdown et. al. 2007 s.351).  

De fem punkterna som Erwin och Kinschen (1969 se Yu 2004 s.31) beskrev som en god 
passform brukar kontrolleras vid avprovningar. För överdelsplagg är det viktigt med ett 
välsittande liv som harmonierar med ärmen. Enligt Anttila, Jokinen & Renqvist (2005 s.90-
95) ska en välsittande ärm ha tillräckligt med rörelsevidd, ha en god balans samt inte ha några 
veck. Författarna analyserar och beskriver lösningar på passformsproblem som kan uppstå vid 
avprovningen. Om det bildas oönskade veck som drar framåt beror detta på en för låg 
ärmkulle då ärmen inte kan falla ner. Om ärmen å andra sidan har en för hög ärmkulle bildas 
veck högst upp på ärmen. Det är viktigt att kontrollera att ärmen sitter balanserat och inte 
vrider sig för mycket framåt eller bakåt, detta justeras dock enkelt genom att förflytta 
stämhacket på ärmkullen. Stämhacket placeras mot axelsömmen vid sömnaden.  

5.5 Passformsproblem som undersökts i tidigare studier 
Zetterberg (2012) och Forsbäck (2015) har gjort studier där de har tagit fram 
mönsterkonstruktioner för överdelsplagg anpassade för fysisk aktivitet. Zetterberg (2012) har 
arbetat med en mönsterkonstruktion anpassad för elastiskt material och en raglanärm med 
tvåsömsskärning. Vid mönsterkonstruktion av raglanärm har Zetterberg (2012 s.16) avvikit 
från sitt konstruktionsunderlag och vridit axelpartiet som placerats på ärmen framåt. Vid 
avprovningar belyste författaren problem med dragningar över axelpartiet, vilket författaren 
påstår beror på ett oelastiskt innerfoder (Zetterberg 2012 s.7). Forsbäck (2015 s. 19) upplever 
liknande problem i sin studie, dock arbetar hen i ett vävt material och menar att problemet 
beror på att det inte är tillräckligt med tyg över axelkulan. Forsbäck utför mönsterförändringar 
där hen har valt att spräcka upp över axelkulan mellan ärmhålssömmarna. Forsbäck (2015 
s.24) diskuterar även att för en god rörelsefrihet över axelkulan hade det varit önskvärt med 
ett insnitt eller söm över axeln för att lägga in form, detta var dock inte aktuellt i den studien. 
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6 Metod 
Studien har genomförts både praktiskt och teoretiskt. Metoden anses vara kvalitativ då det är 
en experimentell metod som har använts. (Blomqvist & Hallin 2015 s.56). Flödet och 
sambanden mellan stegen i produktutvecklingsprocessen illustreras i figur 3. 

 
Figur 3 Flödesschema för utförd metod 

6.1 Urval 
Arbetet omfattar vidareutveckling av redan framtagna grundkonstruktioner för överdelsplagg 
med isydd ärm i trikå för både dam och herr. Grundkonstruktionerna är konstruerade i 
företagets grundstorlekar, storlek small för dam och medium för herr. En raglanärm har 
utvecklats med utgångspunkt från grundkonstruktionen. Fokus i arbetet har varit att analysera 
och åtgärda passformsproblem som uppstår. Företagets önskan har varit att dessa 
grundkonstruktioner senare ska kunna implementeras hos deras tillverkare. Enligt Ashdown 
et. al. (2007 s.351-352) är det viktigt att ta hänsyn till tillverkarens kunskaper och 
produktionsprocess när mönsterkonstruktionen tas fram. Med hjälp av handledande 
mönsterkonstruktör på företaget har fokus i arbetet varit att produktionsanpassa 
grundkonstruktionerna på bästa möjliga sätt mot företagets tillverkare.  

Som verktyg för mönsterkonstruktionsarbetet har Lectras CAD-baserade programvara 
Modaris använts. Då studien omfattar ett flertal uppsydda toiler för både dam och herr har 
författaren valt att benämna dessa enligt nedanstående system: 

• Toiler av grundkonstruktion för dam benämns GD1, 2, 3... och för herr GH1, 2, 3… 
• Toiler av raglankonstruktion för dam benämns RD1, 2, 3… och för herr RH1, 2, 3… 
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6.2 Produktutveckling av befintliga grundkonstruktioner 
Första steget i produktutvecklingen var att analysera passformen på de tidigare framtagna 
grundkonstruktionerna för att få en bild av hur företaget önskade passformen. Då det inte 
fanns något uppsytt provplagg för grundkonstruktionen för varken dam eller herr, var det 
första steget i processen att sy upp en första toile. Dessa provades av på docka och lämpliga 
mönsterförändringar genomfördes enligt Anttila, Jokinen & Renqvists (2005 s.90-95) metod 
för att åtgärda passformsproblemen. För att begränsa tygåtgången och effektivisera processen 
har mindre justeringar gjorts direkt på den uppsydda toilen för att verifiera 
mönsterförändringarna. Därefter har mönsterförändringarna utförts digitalt i programvaran om 
de varit gynnsamma. När förändringarna inte varit möjliga att utföra direkt på toilen har nya 
mönsterdelar klippts ut. Mönsterförändringarna har verifierats genom avprovning på docka 
samt provperson tills önskad passform uppnåtts, se figur 3.  

6.3 Konstruktion av raglanärm 
Utifrån de utvecklade grundkonstruktionerna konstruerades en raglanärm för både herr och 
dam enligt Öberg och Ersmans (2010 s.262-263) metod för raglankonstruktion utan 
axelinsnitt. Eftersom företaget hade önskat en raglankonstruktion utan insnitt försökte 
författaren och handledande mönsterkonstruktör att hitta andra sätt att åtgärda 
passformsproblemen. Tidigare forskning visar på passformsproblem över axelkulan när insnitt 
inte använts (Zetterberg 2012, Forsbäck 2015). Metoderna för mönsterförändringarna som 
gjordes i de studierna har varit behjälpliga i arbetet.  

Då raglanärmen har en mer komplex passform än grundkonstruktionen med isydd ärm valdes 
att prova av den första toilen för dam respektive herr på provperson direkt istället för på docka 
för att säkerställa att passformen justerades korrekt. Vidare i processen provades toilerna med 
raglanärm av på docka för att justera mindre passformsproblem, likt processen för 
grundkonstruktionerna. 

6.4 Avprovningsmetod 
Under processen för utvecklingen av passformsgrunderna har avprovningar utförts på 
företagets provdocka som har mått enligt företagets storlekssystem, dock har damdockan en 
något större byst vilket har tagits hänsyn till. Avprovningar på docka utfördes efter mindre 
justeringar för att effektivisera processen. När toilerna uppnått en relativt god passform på 
docka provades dessa av på företagets inhyrda provpersoner med kroppsmått närliggande 
företagets storlekssystem, för att skapa en passform som passar företagets målgrupps 
kroppsform vilket Ashdown et al. (2007 s.351) belyser är av största vikt. Avprovningarna har 
utförts på en till två provpersoner per plagg. Provpersonernas kroppsmått har dokumenterats, 
se bilaga 1. Avprovningarna på provpersonerna har genomförts i samråd med personalen på 
huvudkontoret som är ansvariga för passformen av företagets trikåplagg, dvs. en 
mönsterkonstruktör och en designer. Ashdown et al. (2007 s.351) menar att en fysisk person 
kan förmedla känslan av plagget och komfort vid rörelse, därför har även provpersonens 
åsikter tagits hänsyn till. 

Passformen analyserades framifrån, bakifrån och från sidan. Plaggets rörelsevidd, linjer, 
balans, trådrak och släthet har analyserats enligt Erwin och Kinchens (1969 se Yu 2004 s.31) 
definition av passform. Vid avprovningarna antecknades vilka förändringar som behövde 
justeras i mönstret och foton togs på provpersonerna i de olika positionerna. 
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6.5 Etiskt ställningstagande 
Med hänsyn till den personliga integriteten av provpersonerna skyddas deras identiteter. De 
benämns inte vid namn i rapporten utan beskrivs med A, B och C. De har även gett sitt 
samtycke att delta i undersökningen samt att foton tas och publiceras. Foton på provpersoner 
beskärs så deras ansikten inte är synliga.  

Författaren har valt att neutralisera företaget i rapporten eftersom detta inte är relevant för 
studien. 

6.6 Framtagning av produktspecifikationer för tillverkning 
Eftersom grundkonstruktionerna har utvecklats för att kunna produceras hos företagets 
tillverkare har vissa specifikationer tagits fram med hjälp av företagets webbaserade PLM 
system Yunique PLM. Mönsterkonstruktionsfilerna har sammanställts med hänsyn till hur 
tillverkaren vill ta emot dessa, med hjälp av handledande mönsterkonstruktörs tidigare 
erfarenhet. Som Ashdown et al. (2007 s.351) tar upp är det viktigt att kontrollera och mäta av 
mönsterdelarna innan dessa skickas iväg till tillverkningen, därför har 
mönsterkonstruktionerna mäts av digitalt i programvaran. När ett godkänt resultat av 
passformen uppnåddes sammanställdes plaggmåttlistor med hjälp av företagets mallar för 
gradering av trikåplagg i PLM systemet. Plaggskisser och enklare detaljinstruktioner togs 
fram i Adobe Illustrator med utgångspunkt från företagets befintliga instruktioner för 
basplagg, och sammanställdes i PLM systemet. Filerna lämnades sedan över till företaget. 
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7 Resultat 

7.1 Grundkonstruktionernas passform 
Efter analys av tidigare framtagna grundkonstruktioner med isydd ärm och företagets 
basplagg konstaterades att passformen för grundkonstruktionerna ska vara tajt men ändå ha 
lite rörelsevidd, och en rund halsringning, figur 4. Grundkonstruktionerna kommer ligga till 
grund för företagets framtagning av nya modeller där justeringar görs beroende på önskade 
rörelsevidder och materialval. Raglanärmarna som konstruerades utifrån 
grundkonstruktionerna med isydd ärm önskade företaget utan axelinsnitt, figur 5. Både 
grundkonstruktionerna med isydd ärm och raglanärm består av en modell med kort ärm och 
en med lång ärm för respektive dam och herr.  

       
  

Figur 4 Grundkonstruktioner med isydd lång ärm för dam resp. herr 

 

       
  

Figur 5 Grundkonstruktioner med lång raglanärm för dam resp. herr 

7.2 Utveckling av grundkonstruktion med isydd ärm för dam 
Vid avprovning på docka av första toilen, GD1, av grundkonstruktionen med isydd ärm för 
dam konstaterades att plagget inte vara balanserat över axlarna samt att ärmhålet var för stort. 
Axeln behövde flyttas in och yttre axelspets behövde flyttas ner mot ärmhålet. Toilen satt för 
tajt över byst och ärm behövde ökas över byst, överarm och armbågen. Figur 6. Eftersom 
ärmen var för tajt sprättades denna upp, bilden är därför missvisande.  
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Figur 6 Toile GD1 – passformsproblem över axel, byst och arm. 

Efter avprovning av toile GD2 på provperson A verifierades att mönsterförändringarna gett en 
bättre passform, dock bildades oönskade veck på ärmen som inte syntes vid första 
avprovningen, figur 7. Framtill på ärmkullen var det för mycket vidd som reducerades genom 
att göra linjen på ärmkullen rakare. Vecken på ärmen är ett resultat av en för låg ärmkulle 
(Anttila & Jokinen 2002 s.91), eftersom hänsyn ska tas till produktion gjordes en mindre 
höjning på ärmkullen. För att producera trikåplagg med isydd ärm effektivt i produktion är det 
önskvärt med en lägre ärmkulle. 1 

  
Figur 7 Toile GD2 - oönskade veck på ärmen samt för mycket vidd på ärmkullen. 

Toile GD3 provades av på provperson B för att verifiera mönsterförändringarna, figur 8, och 
passformen godkändes. Mönsterförändringarna från första toilen till den sista illustreras i 
figur 9.  

  
Figur 8 Toile GD3 - Godkänd passform för grundkonstruktion med isydd ärm för dam 

                                                 
1 Ingegerd Dalborg, mönsterkonstruktör på företaget, handledning den 14 april 2016 
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Figur 9 Mönsterförändringar från första toile till sista. 

7.3 Utveckling av grundkonstruktion med isydd ärm för herr 
Avprovningen på docka av den första toilen, GH1, för grundkonstruktionen med isydd ärm 
för herr visade att ärmhålet framtill var för stort då det skapades mycket vidd. Figur 10. Detta 
reducerades genom att yttre axelspets sänktes på framstycket. Även ärmkullen på ärmen 
formades av med en rakare linje, precis som på grundkonstruktionen för dam.  

 
Figur 10 Toile GH1 - för mycket vidd i ärmhål och på ärmkulle 

Vid avprovning av toile GH2 på provperson C verifierades mönsterförändringarna, dock 
uppkom även här problemet med veck på ärmen, figur 11, Liknande förändringar gjordes som 
för dam med en höjning av ärmkullen samt att ytterligare vidd reducerades framtill på 
ärmkullen, även överärmsviddslinjen sänktes något.  
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Figur 11 Toile GH2 - Oönskade veck på ärmen 

Avprovning av toile GH3 på provperson C verifierade mönsterförändringarna dock behövde 
axeln förlängas utåt för en bättre balans. Designern ville även att hela axelsömmen skulle 
flyttas fram något, figur 12. Mönsterförändringarna justerades i konstruktionen, men 
verifierades inte med en ny toile då det ansågs att dessa inte kommer påverka passformen 
märkvärt. Mönsterförändringarna från första toilen till den sista illustreras i figur 13.  

   
Figur 12 Toile GH3 – mönsterförändringarna har gett goda resultat. Förflyttning och förlängning av axelsöm. 

 

 
Figur 13 Mönsterförändringar från första till sista toile 

7.4 Framtagning av grundkonstruktion med raglanärm för dam 
Passformsproblem som uppstod vid första avprovningen, toile RD1, på provperson A var 
stramningar över axelkulan och veck på ärmen. Eftersom grundkonstruktionen saknar 
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bystinsnitt uppstod även ett passformsproblem vid bysten och ärmhålet, figur 14. För att 
addera vidd över axelkulan formades ärmens kurvor utåt i en rundare form, figur 15. 

  
Figur 14 Toile RD1 - passformsproblem över byst och axelkula 

 
Figur 15 Mönsterförändring för att addera vidd över axelkulan 

Toile RD2 provades av på docka men problemet kvarstod, figur 16. För att försöka reducera 
vidd i ärmhålssömmen formades skärningen om på framstycket, ärmhålet gröptes ut i greppet 
och skärningen flyttades framåt i halsringningen. Vidd lades även till framtill på ärmen i 
ärmhålssömmen för att försöka få vidden att falla neråt. Överärmsviddslinjen flyttades ned 
och vidd togs bort för att reducera vecken som bildades på ärmen. Inre axelspets flyttades 
fram något för en bättre balans, för att räta upp ärmen och skapa en liksidig ärm från 
överärmsvidden till vristen flyttades punkterna i ärmens nederkant framåt hälften av det som 
axeln flyttades. Denna justering gör det möjligt att lägga mönsterdelarna effektivare vid 
läggbildsframtagningen.2 Mönsterförändringarna illustreras i figur 17.  

                                                 
2 Ingegerd Dalborg, mönsterkonstruktör på företaget, handledning den 18 april 2016 
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Figur 16 Toile RD2 - Passformsproblemen kvarstod 

 
Figur 17 Mönsterförändringar från toile RD2 till RD3 

Därefter provades toile RD3 av på provperson B för att verifiera ändringarna, figur 18. 
Problemet med för mycket vidd i ärmhålssömmen kvarstod. På bilden är överflödet nålat för 
att visa på hur mycket vidd som ska tas bort. 

 
Figur 18 Toile RD3 - för mycket vidd i ärmhålssömmen 

I samråd med handledande mönsterkonstruktör beslutades att försöka reducera vidd i ärmhålet 
med ett VIM från halshålet till ärmhålssömmen på livet och rakt över axelkulan på ärmen. 
Den hypotetiska ändringen sys men resultatet blir inte som önskat, eftersom vidd tas från 
ärmkullen uppkommer vecken på ärmen igen som reducerats i tidigare skede. Därför beslutas 
att lägga till ett insnitt på axeln för att möjliggöra ett VIM i ärmhålet på ärmen utan att 
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ärmkullen förkortas, detta för att VIM:et kan läggas från insnittspunkten istället för över hela 
ärmkullen. Ett insnitt möjliggör även för att addera extra vidd över axelkulan enligt Forsbäcks 
(2015 s.19) metod och därmed reducerades vecken på ärmen ytterligare, figur 19. På 
framstycket reduceras vidd i ärmhålssömmen med ett VIM som illustrerat i figur 20.  

            
Figur 19 Mönsterförändring på raglanärm efter avprovning av toile RD3 

 
Figur 20 Mönsterförändring på liv efter avprovning av toile RD3 

En femte toile, RD5, provades av på provperson B och mönsterförändringarna observerades 
att de gett goda resultat. Passformen godkändes, figur 21.  

  
Figur 21 Toile RD5 - godkänd passform för grundkonstruktion med raglanärm för dam 

7.5 Framtagning av grundkonstruktion med raglanärm för herr 
Vid den första avprovningen av toile RH1 på provperson C observerades direkt problem över 
axelkulan, figur 22. Designern önskade därför att ett insnitt lades in över axeln. Hen ville även 
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att avskärningarna för raglanärmen skulle flyttas på fram- respektive bakstycket. För att 
reducera passformsproblemet över axelkulan adderades vidd enligt tidigare beskriven metod 
för grundkonstruktionen för dam. Överärmsviddslinjen höjdes och vidd lades till. 
Mönsterförändringarna illustreras i figur 23 och 24.  

  
Figur 22 Toile RH1 - passformsproblem över axelkulan 

 

Figur 23 Förflyttning av avskärningar 

 
Figur 24 Spräckning över axelkulan samt konstruktion av insnitt enligt tidigare beskriven metod   

En andra toile, RH2, provades av på docka. Att överärmsvidden höjdes resulterade i 
ytterligare veck på ärmen därför sänktes denna igen, och ytterligare vidd lades till över axeln, 
figur 25. 
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Figur 25 Toile RH2 – Oönskade veck på ärmen och dragningar över axelkulan. Spräckning över axelkulan 

Efter justeringar i mönstret provades toile RH3 av på provperson C, figur 26. 
Mönsterförändringarna hade gett goda resultat. Dock behövdes axelinsnittet flyttas fram något 
samt förkortas. Toilen var även tajt över axelkulan framtill på ärmen och ärmen behövde 
spräckas ytterligare över axeln. Figur 27 illustrerar mönsterförändringen från den tredje till 
den fjärde toilen. 

   
Figur 26 Toile RH3 Fortfarande passformsproblem över axelkulan. Insnittet behöver flyttas fram och förkortas. 

   

 
Figur 27 Mönsterförändring från toile RH3 till RH4. 

Mönsterförändringarna verifierades genom sömnad av en ny ärm, toile RH4, som provades av 
på docka, figur 28, och passformen kunde godkännas. 
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Figur 28 Toile RH4 - Godkänd passform för grundkonstruktion med raglanärm för herr 

7.6 Sammanställning av tillverkningsinstruktioner och 
mönsterkonstruktionsfiler 

När passformen var godkänd kontrollerades mönsterkonstruktionerna, mönsterdelarnas 
sömlinjer mättes av och det kontrollerades att stämhack var korrekt placerade. Tillverkaren 
ville att mönsterkonstruktionsfilerna skickas utan sömsmåner, måttlistor och eventuell 
gradering 3, därför rensades filerna på allt detta. Filerna sparades efter angivna modellnummer 
som de tilldelats av företaget och lades in i PLM-systemet.  

Detaljinstruktionerna som togs fram i Adobe Illustrator innehåller information om vilka 
sömmar som ska användas, samt hur breda fållarna ska vara i ärmavslut och nederkant. De 
innehåller även en förklaring om sömnaden av halskanten. Detaljinstruktionerna, måttlistorna 
och plaggskisserna sammanställdes i företagets PLM-system och är en del i plaggens så 
kallade techpack som skickas till leverantören. Denna ska även innehålla materiallista och 
annan information vilka inköpsavdelningen ansvarar för. Instruktionerna har anpassats för att 
företaget senare ska kunna beställa ett första provplagg, proto, från leverantören. Bilaga 2-9 
innehåller de olika modellernas instruktioner. Företaget skickar även med en instruktion för 
hur leverantören ska mäta av plagget, bilaga 10. 

  

                                                 
3 Ingegerd Dalborg, mönsterkonstruktör på företaget, handledning den 27 april 2016 
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8 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras metoden och resultatet i förhållande till tidigare forskning, samt 
hur väl syftet och frågeställningarna uppfyllts.  

8.1 Resultatdiskussion 
”Syftet med studien är att identifiera och analysera passformsproblem som uppstår vid 
mönsterkonstruktion av isydd ärm och raglanärm för överdelsplagg i trikå. Det ska även 
undersökas hur dessa mönsterkonstruktioner ska anpassas för industriell tillverkning. Detta 
för att tidseffektivisera framtagningsprocessen för trikåplagg genom att reducera antalet 
provplagg.” 

Arbetet har bestått av utveckling av redan framtagna grundkonstruktioner samt framtagning 
av raglanärm för både dam och herr i samarbete med ett företag. Det som är ytterst intressant 
med resultatet av studien är att passformsproblem som har uppstått har varit desamma för 
både dam och herr trots de olika kroppsformerna. Dock har avsaknaden av ett bystinsnitt på 
grundkonstruktionen för dam påverkat passformen. 
 
Det viktigaste resultatet som studien har visat är att mönsterkonstruktion av raglanärm är en 
avancerad och komplex process när det gäller figurnära plagg i trikå. Kim och Kim (2014 
s.132) beskriver i sin litteratur att det endast är löst sittande plagg som kan konstrueras utan 
axelinsnitt, detta styrks av Öberg och Ersman (2010 s.262-263). Dock var företagets önskan 
att raglanärmen skulle konstrueras utan axelinsnitt. Som tidigare studier (Zetterberg 2012, 
Forsbäck 2015) presenterat uppstår det ofta passformsproblem över axelkulan och det var 
även fallet i den här studien. Många försök gjordes för att reducera passformsproblemen vid 
axelpartiet och över bysten på grundkonstruktionen för dam, men resultaten visade att ett 
axelinsnitt var väsentligt. På grundkonstruktionen för herr gjordes inte lika många försök som 
på grundkonstruktionen för dam eftersom designern beslutade tidigt i processen att det var bra 
att ha ett insnitt trots allt. Genom att addera ett axelinsnitt skapades en möjlighet att skapa en 
form över axeln och veck på ärmen reduceras, vilket Forsbäck (2015) diskuterar i analysen av 
sin studie. I Forsbäcks studie var det inte relevant att addera ett insnitt över axeln därför kan 
studien i det här arbetet ses som en fortsatt undersökning på Forsbäcks arbete.  
 
Zetterberg (2012 s.16) använde sig av en alternativ metod i sin studie där hen testade att vrida 
axelpartiet som placerats på ärmen framåt. Denna metod har inte tagits hänsyn till i detta 
arbete men det hade varit intressant att undersöka hur den skulle påverkat passformen. 
Passformsproblemen hade eventuellt kunnat justeras med hjälp av denna metod. 
 
Grundkonstruktionerna som har tagits fram kommer företaget arbeta vidare med att försöka 
implementera hos sina tillverkare. Det kommer göra det möjligt för företaget att testa nya 
passformer på huvudkontoret, förhoppningen är att antalet prover då ska reduceras. Detta 
skulle spara både tid, ekonomiska och klimatekonomiska resurser som även är i enlighet med 
företagets värderingar och hållbarhetsarbete. 

8.2 Metoddiskussion 
En kvalitativ metod som är undersökande och experimentell valdes för studien och ansågs 
passande för att uppnå identifierat syfte. Metoden anses till största delen lyckad men det finns 
några punkter som är värda att diskutera som har påverkat resultatet. 

Grundkonstruktionerna med isydd ärm som studerades och utvecklades i början av studien 
hade tagits fram tidigare på företaget men inte färdigställts. Detta medförde att utförarens 
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kontroll över hur konstruktionen utfördes i tidigare stadier var begränsad, och det var många 
passformsproblem som behövde åtgärdas för att uppnå en god passform. För att effektivisera 
processen hade det kanske varit lämpligt för utföraren att konstruera grundkonstruktionerna 
från början enligt företagets önskade mått. Detta kan även styrka varför det är så viktigt att ha 
kontroll över konstruktionen i ett tidigt stadium.  

Avprovningar har utförts på företagets provpersoner som har kroppsmått enligt företagets 
angivna mått för att utveckla plaggen mot företagets målgrupp. Detta innebär att hänsyn inte 
tagits till olika kroppsformer. För att stärka studien och rikta den till en bredare målgrupp 
hade det varit relevant att utöka antalet provpersoner. Som Chapman (2002 s.33-34) tar upp är 
det stora delar av den kvinnliga kundgruppen som är missnöjda med kläderna som erbjuds på 
marknaden idag, detta menar hon beror på att våra kroppar blir större och formen förändras. 
Det är därför viktigt att ta hänsyn till den stora massan av befolkningen där många olika typer 
av kroppsformer kan förekomma. 

Vid avprovningarna har endast fyra personer deltagit för att bedöma passformen, en 
mönsterkonstruktör, en designer, provpersonen och utföraren. Passformen har därför 
påverkats av deras synsätt på en god passform men är i enlighet med företagets vision. Enligt 
flera författare (Pisut & Jo Connell 2007, Chapman 2002, YU 2004) inom forskningen skiljer 
sig definitionen av vad som är en god passform från person till person. Trender, estetik, 
livsstil och kulturella influenser är faktorer som påverkar vad vi anser är god passform. Därför 
hade det varit önskvärt att ytterligare personer hade varit med och utvärderat passformen för 
att stärka studiens resultat. 

Under arbetets gång har hänsyn tagits till att mönsterkonstruktionerna ska kunna användas i 
industriell tillverkning, liksom Ashdown et al. (2007 s.356-358) beskriver har hänsyn tagits 
till läggning, skärning och sömnad. Produktionsanpassningarna har gjorts på bästa möjliga 
sätt med hjälp av handledarens kunskaper. Hade diskussion och kommunikation förts direkt 
med tillverkaren under studien hade det varit möjligt att utvärdera hur mönsterkonstruktionen 
ska produktionsanpassas tidigare i processen. Detta styrks av Ashdown som tar upp att det är 
viktigt att föra en dialog mellan mönsterkonstruktör, designer och den person som tar fram 
läggbilder. 

8.3 Slutsats 
Följande avsnitt avser att besvara frågeställningarna och redovisa hur väl syftet uppnåtts. 

• Vilka passformsproblem uppstår vid mönsterkonstruktion av isydd ärm? 

Vid utvecklingen av de tidigare framtagna grundkonstruktionerna påvisades 
passformsproblem med balansen över axeln, vilket gjorde att det skapades oönskad vidd i 
ärmhålet. Det observerades även att ärmkullen var för rund och att det skapades vidd även 
där. Ett annat återkommande problem var att det skapades mycket veck på ärmen. 

• Vilka passformsproblem uppstår vid mönsterkonstruktion av raglanärm? 

I den här studien utfördes mönsterkonstruktionen av raglanärmarna med hänsyn till att inget 
axelinsnitt skulle skapas. Därför uppstod en rad olika passformsproblem kring axelpartiet och 
ärmen, samt över bysten på grundkonstruktionen för dam då denna saknar bystinsnitt. Detta 
passformsproblem hade även tidigare forskning påvisat men det var inte några av de 
presenterade metoderna som kändes lämpliga i konstruktionen. Passformsproblemet som 
uppstod på raglanärmen var främst att det var för lite vidd över axelkulan vilket även gjorde 
att det skapades veck på ärmarna. 
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• Hur ska passformsproblemen på ärmar åtgärdas för att erhålla bättre passform? 

Grundkonstruktionernas passformsproblem över axelpartiet reducerades genom att sänka yttre 
axelspets. Oönskad vidd över ärmkullen reducerades genom att ärmkullarnas form gjordes 
rakare. Grundkonstruktionernas passformsproblem med veck på ärmen är ett resultat av en för 
låg ärmkulle, men eftersom det i en effektiv tillverkningsprocess är önskvärt att trikåplagg har 
en låg ärmkulle gjordes en så liten höjning som möjligt av ärmkullen.   

För att åtgärda passformsproblemen som uppkom på raglanärmarna över axelkulan och 
reducera vecken på ärmarna, krävdes att ett insnitt lades in över axeln för att göra det möjligt 
att spräcka upp över axelkulan och skapa en rund form. Överärmsvidden behövde också 
sänkas och vara tillräcklig för att möjliggöra rörelsefrihet, något som är intressant är att 
överärmsvidden på konstruktionen för dam minskades och förstorades på konstruktionen för 
herr från den isydda ärmen till raglanärmen. På konstruktionen av raglanärm för dam 
behövdes även en förflyttning av inre axelpunkt göras framåt, vilket medförde att även 
ärmens nederkant behövde flyttas efter. Detta för att skapa en mönsterdel som är bättre 
anpassad för materialoptimering vid läggning.  
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9 Slutord 
Studien som har genomförts har varit mycket lärorik och intressant. I studien har 
grundkonstruktioner anpassade för isydd ärm och raglanärm i trikå utvecklats för ett 
konfektionsföretag. Detta med syftet att framtagningsprocessen för företagets överdelsplagg i 
trikå ska kunna effektiviseras. Området som har studerats kring passformsproblem och 
åtgärder för raglanärmar, samt anpassning av mönsterkonstruktion mot industriell tillverkning 
är bristande i forskningen. Därför kommer studien vara till stor nytta för akademin och 
allmänheten. Arbetets metod som beskriver utveckling av ärmarna samt utförda 
mönsterförändringar för att åtgärda passformsproblem kommer kunna nyttjas som underlag 
för vidare studier.  

Det finns mycket framtida forskning inom området som skulle vara intressant att studera både 
för akademin och för företag inom branschen. Studien har avgränsats från implementeringen 
av grundkonstruktionerna hos tillverkarna och i företagets arbete på huvudkontoret för 
utveckling av nya modeller. Det skulle vara ytterst intressant att utvärdera hur tillverkarna 
skulle vilja justera grundkonstruktionerna för att de ska passa deras tillverkningsprocess, och 
hur detta påverkar passformen. Vidare skulle det vara relevant att studera om det är möjligt att 
implementera grundkonstruktionerna hos leverantören, och på vilket sätt de skulle arbeta med 
dessa för mönsterkonstruktion av företagets nya modeller. 

Att göra en studie tillsammans med tillverkare och undersöka hur olika plaggs 
mönsterkonstruktion ska anpassas för olika maskiner skulle vara intressant för såväl akademin 
som för företag inom branschen. Precis som det nämns i forskningen är det av största vikt att 
hänsyn tas till material och produktionsprocesser vid framtagning av nya 
mönsterkonstruktioner. Tillverkarna har ofta en gedigen kunskap och ibland lång erfarenhet 
av tillverkningsprocessen och det är viktigt att ta vara på deras kompetens.  

Passformsproblemen över axelpartiet vid mönsterkonstruktion av raglanärm som 
observerades i studien samt i tidigare studier skulle vara intressant att undersöka vidare. Hur 
materialet påverkar passformen och om det finns nya experimentella metoder för 
mönsterkonstruktion av raglanärmar.  
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11 Bilageförteckning 
 

Bilaga 1. Provpersonernas kroppsmått 

Bilaga 2. Del av ”techpack”. Grundkonstruktion med isydd lång ärm för dam, Style no. 
23913 

Bilaga 3. Del av ”techpack”. Grundkonstruktion med isydd kort ärm för dam, Style no. 
23914 

Bilaga 4. Del av ”techpack”. Grundkonstruktion med lång raglanärm för dam, Style no. 
23915 

Bilaga 5. Del av ”techpack”. Grundkonstruktion med kort raglanärm för dam, Style no. 
23966 

Bilaga 6. Del av ”techpack”. Grundkonstruktion med isydd lång ärm för herr, Style no. 
23916 

Bilaga 7. Del av ”techpack”. Grundkonstruktion med isydd kort ärm för herr, Style no. 
23917 

Bilaga 8. Del av ”techpack”. Grundkonstruktion med isydd lång raglanärm för herr, 
Style no. 23918 

Bilaga 9. Del av ”techpack”. Grundkonstruktion med isydd kort raglanärm för herr, 
Style no. 23965 

Bilaga 10. Företagets instruktion för hur plagget ska mätas  



Tabell 1 Provpersonernas kroppsmått i förhållande till företagets grundstorlek för damplagg. 

Mått (cm) 
Företagets 

grundstorlek S 
Provdocka Provperson A Provperson B 

Bystvidd 84 87 81 82 

Midjevidd 68 69 67 62 

Stussvidd 92 93 95 91 

Överarmsvidd 26 26 27 26 

Ärmlängd från nacken 78 80 78 78 

Tabell 2 Provpersonernas kroppsmått i förhållande till företagets grundstorlek för herrplagg. 

Mått (cm) 
Företagets 

grundstorlek M 
Provdocka Provperson C 

Bystvidd 100 101 101 

Midjevidd 86 88 87 

Stussvidd 102 105 101 

Överarmsvidd 31,5 34 32 

Ärmlängd från nacken 87 86 87 

Bilaga 1. Provpersonernas kroppsmått
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Style No 23913

Description Jersey Long sleeve

Division Woman

Size Range W XS-XL

Treatment

Tech Design Contact Intern1Pattern  Pattern

Product Developer Cynthia  Wallin-Harris

Buyer Contact Emma  Arnström

Tech-Pack Date 05/16/2016

Sample Size   S

POM Description XS S M L XL

KT210 Cross Shoulder Width, seam to 
seam 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00

KT211 Upper Chest Width 33.80 34.80 35.80 36.80 37.80

KT212 1/2 Chest Width 43.50 45.50 47.50 49.50 51.50

KT213 Shoulder to Waist 37.50 38.00 38.50 39.00 39.50

KT214 1/2 Waist Width 42.00 44.00 46.00 48.00 50.00

KT215 1/2 Bottom Width 46.00 48.00 50.00 52.00 54.00

KT227 Body Length From Shoulder 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00

KT217 Armhole Straight 20.00 20.50 21.00 21.50 22.00

KT310 Sleeve Length--Long 59.50 60.00 60.50 61.00 61.50

KT311 1/2 Upper Sleeve Width 34.00 34.50 35.00 35.50 36.00

KT312 1/2 Mid Sleeve Width 26.00 26.50 27.00 27.50 28.00

KT313 1/2 Bottom Sleeve Width--Long 19.00 19.00 19.00 19.50 19.50

KT410 Neck Width 17.90 18.40 18.90 19.40 19.90

KT411 Neck Edge Width 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

KT412 Front Neckdrop 7.50 8.00 8.00 8.50 8.50

KT413 Back Neckdrop 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

KT327 Slanting Shoulder 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25

KT110 Upper Back Width 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00

Proto M-list
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Style No 23914

Description Jersey Short sleeve

Division Woman

Size Range W XS-XL

Treatment

Tech Design Contact Intern1Pattern  Pattern

Product Developer Cynthia  Wallin-Harris

Buyer Contact Emma  Arnström

Tech-Pack Date 05/16/2016

Sample Size   S

POM Description XS S M L XL

KT210 Cross Shoulder Width, seam to 
seam 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00

KT211 Upper Chest Width 33.80 34.80 35.80 36.80 37.80

KT212 1/2 Chest Width 43.50 45.50 47.50 49.50 51.50

KT213 Shoulder to Waist 37.50 38.00 38.50 39.00 39.50

KT214 1/2 Waist Width 42.00 44.00 46.00 48.00 50.00

KT215 1/2 Bottom Width 46.00 48.00 50.00 52.00 54.00

KT227 Body Length From Shoulder 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00

KT217 Armhole Straight 20.00 20.50 21.00 21.50 22.00

KT310 Sleeve Length--Short 20.00 20.00 20.00 20.50 20.50

KT311 1/2 Upper Sleeve Width 34.00 34.50 35.00 35.50 36.00

KT312 1/2 Mid Sleeve Width 26.00 26.50 27.00 27.50 28.00

KT313 1/2 Bottom Sleeve Width--Short 30.00 30.50 31.00 31.50 32.00

KT410 Neck Width 17.90 18.40 18.90 19.40 19.90

KT411 Neck Edge Width 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

KT412 Front Neckdrop 7.50 8.00 8.00 8.50 8.50

KT413 Back Neckdrop 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

KT327 Slanting Shoulder 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25

KT110 Upper Back Width 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00

Proto M-list
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Style No 23915

Description Jersey Raglan Long sleeve

Division Woman

Size Range W XS-XL

Treatment

Tech Design Contact Intern1Pattern  Pattern

Product Developer Cynthia  Wallin-Harris

Buyer Contact Emma  Arnström

Tech-Pack Date 05/16/2016

Sample Size   S

POM Description XS S M L XL

KT212 1/2 Chest Width 43.50 45.50 47.50 49.50 51.50

KT213 Shoulder to Waist 36.90 37.40 37.90 38.40 38.90

KT214 1/2 Waist Width 42.00 44.00 46.00 48.00 50.00

KT215 1/2 Bottom Width 46.00 48.00 50.00 52.00 54.00

KT227 Body Length From Shoulder 61.40 62.40 63.40 64.40 65.40

KT219 Armhole Depth From Shoulder 22.80 23.30 23.80 24.30 24.80

KT318 Sleeve Length incl. Shoulder--
Long 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00

KT315 Neck to bottom sleeve length 77.80 78.80 79.80 80.80 81.80

KT311 1/2 Upper Sleeve Width 30.80 31.30 31.80 32.30 32.80

KT312 1/2 Mid Sleeve Width 25.10 25.60 26.10 26.60 27.10

KT313 1/2 Bottom Sleeve Width--Long 18.80 19.30 19.30 19.80 19.80

KT410 Neck Width 15.50 16.00 16.50 17.00 17.50

KT411 Neck Edge Width 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

KT412 Front Neckdrop 6.90 7.40 7.40 7.90 7.90

KT413 Back Neckdrop 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70

Proto M-list
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Style No 23966

Description Jersey Raglan Short Sleeve

Division Woman

Size Range W XS-XL

Treatment

Tech Design Contact

Product Developer

Buyer Contact

Tech-Pack Date 05/16/2016

Sample Size   S

POM Description XS S M L XL

KT212 1/2 Chest Width 43.50 45.50 47.50 49.50 51.50

KT213 Shoulder to Waist 36.90 37.40 37.90 38.40 38.90

KT214 1/2 Waist Width 42.00 44.00 46.00 48.00 50.00

KT215 1/2 Bottom Width 46.00 48.00 50.00 52.00 54.00

KT227 Body Length From Shoulder 61.40 62.40 63.40 64.40 65.40

KT219 Armhole Depth From Shoulder 22.80 23.30 23.80 24.30 24.80

KT318 Sleeve Length incl. Shoulder--
Short 30.30 30.80 31.30 31.80 32.30

KT315 Neck to bottom sleeve length--
Short 38.10 38.60 39.10 39.60 40.10

KT311 1/2 Upper Sleeve Width 30.80 31.30 31.80 32.30 32.80

KT312 1/2 Mid Sleeve Width 25.10 25.60 26.10 26.60 27.10

KT313 1/2 Bottom Sleeve Width--Short 27.10 27.60 28.10 28.60 29.10

KT410 Neck Width 15.50 16.00 16.50 17.00 17.50

KT411 Neck Edge Width 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

KT412 Front Neckdrop 6.90 7.40 7.40 7.90 7.90

KT413 Back Neckdrop 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
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Style No 23916

Description M. Jersey Long sleeve

Division Man

Size Range M XS-XXL

Treatment

Tech Design Contact Intern1Pattern  Pattern

Product Developer Cynthia  Wallin-Harris

Buyer Contact Emma  Arnström

Tech-Pack Date 05/16/2016

Sample Size   M

POM Description XS S M L XL XXL

KT210 Cross Shoulder Width, seam to 
seam 41.80 42.80 43.80 44.80 45.80 46.80

KT211 Upper Chest Width 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00

KT212 1/2 Chest Width 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

KT213 Shoulder to Waist 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00

KT214 1/2 Waist Width 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

KT215 1/2 Bottom Width 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

KT227 Body Length From Shoulder 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00

KT217 Armhole Straight 21.00 21.50 22.00 22.50 23.00 23.50

KT310 Sleeve Length--Long 65.00 65.50 66.00 66.50 67.00 67.50

KT311 1/2 Upper Sleeve Width 36.60 37.10 37.60 38.10 38.60 39.10

KT312 1/2 Mid Sleeve Width 28.30 28.80 29.30 29.80 30.30 30.80

KT313 1/2 Bottom Sleeve Width--Long 20.50 20.50 21.00 21.00 21.50 21.50

KT410 Neck Width 18.60 19.10 19.60 20.10 20.60 21.10

KT411 Neck Edge Width 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

KT412 Front Neckdrop 11.10 11.10 11.60 11.60 12.10 12.10

KT413 Back Neckdrop 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

KT110 Upper Back Width 39.50 40.50 41.50 42.50 43.50 44.50

KT327 Slanting Shoulder 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25

Proto M-list
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Style No 23917

Description M. Jersey Short sleeve

Division Man

Size Range M XS-XXL

Treatment

Tech Design Contact Intern1Pattern  Pattern

Product Developer Cynthia  Wallin-Harris

Buyer Contact Emma  Arnström

Tech-Pack Date 05/16/2016
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Bilaga 7. Del av ”techpack”. Grundkonstruktion med isydd kort ärm för herr, Style no. 23917 
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Style No 23917

Description M. Jersey Short sleeve

Division Man

Size Range M XS-XXL

Treatment

Tech Design Contact Intern1Pattern  Pattern

Product Developer Cynthia  Wallin-Harris

Buyer Contact Emma  Arnström

Tech-Pack Date 05/16/2016

Please make proto in neutral color

Style Instructions
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Style No 23917

Description M. Jersey Short sleeve

Division Man

Size Range M XS-XXL

Treatment

Tech Design Contact Intern1Pattern  Pattern

Product Developer Cynthia  Wallin-Harris

Buyer Contact Emma  Arnström

Tech-Pack Date 05/16/2016

Sample Size   M

POM Description XS S M L XL XXL

KT210 Cross Shoulder Width, seam to 
seam 41.80 42.80 43.80 44.80 45.80 46.80

KT211 Upper Chest Width 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00

KT212 1/2 Chest Width 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

KT213 Shoulder to Waist 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00

KT214 1/2 Waist Width 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

KT215 1/2 Bottom Width 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

KT227 Body Length From Shoulder 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00

KT217 Armhole Straight 21.00 21.50 22.00 22.50 23.00 23.50

KT310 Sleeve Length--Short 23.80 23.80 24.30 24.30 24.80 24.80

KT311 1/2 Upper Sleeve Width 36.60 37.10 37.60 38.10 38.60 39.10

KT312 1/2 Mid Sleeve Width 28.30 28.80 29.30 29.80 30.30 30.80

KT313 1/2 Bottom Sleeve Width--Short 31.70 32.20 32.70 33.20 33.70 34.20

KT410 Neck Width 18.60 19.10 19.60 20.10 20.60 21.10

KT411 Neck Edge Width 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

KT412 Front Neckdrop 11.10 11.10 11.60 11.60 12.10 12.10

KT413 Back Neckdrop 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

KT110 Upper Back Width 39.50 40.50 41.50 42.50 43.50 44.50

KT327 Slanting Shoulder 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25

Proto M-list
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Description M. Jersey Raglan long sleeve

Division Man

Size Range M XS-XXL

Treatment

Tech Design Contact Intern1Pattern  Pattern

Product Developer Cynthia  Wallin-Harris

Buyer Contact Emma  Arnström

Tech-Pack Date 05/16/2016
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Bilaga 8. Del av ”techpack”. Grundkonstruktion med isydd lång raglanärm för herr, Style no. 23918 
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Style No 23918

Description M. Jersey Raglan long sleeve

Division Man

Size Range M XS-XXL

Treatment

Tech Design Contact Intern1Pattern  Pattern

Product Developer Cynthia  Wallin-Harris

Buyer Contact Emma  Arnström

Tech-Pack Date 05/16/2016

Please make proto in neutral color 

Style Instructions
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Style No 23918

Description M. Jersey Raglan long sleeve

Division Man

Size Range M XS-XXL

Treatment

Tech Design Contact Intern1Pattern  Pattern

Product Developer Cynthia  Wallin-Harris

Buyer Contact Emma  Arnström

Tech-Pack Date 05/16/2016

Sample Size   M

POM Description XS S M L XL XXL

KT212 1/2 Chest Width 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

KT213 Shoulder to Waist 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20

KT214 1/2 Waist Width 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

KT215 1/2 Bottom Width 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

KT227 Body Length From Shoulder 70.30 71.30 72.30 73.30 74.30 75.30

KT219 Armhole Depth From Shoulder 25.70 26.20 26.70 27.20 27.70 28.20

KT318 Sleeve Length incl. Shoulder--
Long 80.80 81.80 82.80 83.80 84.80 85.80

KT315 Neck to bottom sleeve length 90.80 89.80 90.80 91.80 92.80 93.80

KT311 1/2 Upper Sleeve Width 38.80 39.30 39.80 40.30 40.80 41.30

KT312 1/2 Mid Sleeve Width 29.60 30.10 30.60 31.10 31.60 32.10

KT313 1/2 Bottom Sleeve Width--Long 20.50 20.50 21.00 21.00 21.50 21.50

KT410 Neck Width 18.40 18.90 19.40 19.90 20.40 20.90

KT411 Neck Edge Width 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

KT412 Front Neckdrop 10.20 10.20 10.70 10.70 11.20 11.20

KT413 Back Neckdrop 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

KT327 Slanting Shoulder 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75

Proto M-list
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Description M. Jersey Raglan Short Sleeve

Division Man

Size Range M XS-XL

Treatment

Tech Design Contact

Product Developer

Buyer Contact

Tech-Pack Date 05/16/2016
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Style No 23965

Description M. Jersey Raglan Short Sleeve

Division Man

Size Range M XS-XL

Treatment

Tech Design Contact

Product Developer

Buyer Contact

Tech-Pack Date 05/16/2016

Please make proto in neutral color

Style Instructions
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Style No 23965

Description M. Jersey Raglan Short Sleeve

Division Man

Size Range M XS-XL

Treatment

Tech Design Contact

Product Developer

Buyer Contact

Tech-Pack Date 05/16/2016

Sample Size   M

POM Description XS S M L XL XXL

KT212 1/2 Chest Width 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

KT213 Shoulder to Waist 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20

KT214 1/2 Waist Width 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

KT215 1/2 Bottom Width 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00

KT227 Body Length From Shoulder 70.30 71.30 72.30 73.30 74.30 75.30

KT219 Armhole Depth From Shoulder 25.70 26.20 26.70 27.20 27.70 28.20

KT318 Sleeve Length incl. Shoulder--
Short 38.20 38.70 39.20 39.70 40.20 40.70

KT315 Neck to bottom sleeve length--
Short 47.70 47.20 47.70 48.20 48.70 49.20

KT311 1/2 Upper Sleeve Width 38.80 39.30 39.80 40.30 40.80 41.30

KT312 1/2 Mid Sleeve Width 29.60 30.10 30.60 31.10 31.60 32.10

KT313 1/2 Bottom Sleeve Width--Short 33.60 34.10 34.60 35.10 35.60 36.10

KT410 Neck Width 18.40 18.90 19.40 19.90 20.40 20.90

KT411 Neck Edge Width 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

KT412 Front Neckdrop 10.20 10.20 10.70 10.70 11.20 11.20

KT413 Back Neckdrop 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

KT327 Slanting Shoulder 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75

Proto M-list
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Spring 2017

Style No 23965

Description M. Jersey Raglan Short Sleeve

Division Man

Size Range M XS-XL

Treatment

Tech Design Contact

Product Developer

Buyer Contact

Tech-Pack Date 05/16/2016

POM Description How To Measure Image POM Description How To Measure Image

KT212 1/2 Chest Width JK Top KT315 Neck to bottom sleeve 
length--Short

KT213 Shoulder to Waist JK Top KT311 1/2 Upper Sleeve Width JK Top

KT214 1/2 Waist Width JK Top KT312 1/2 Mid Sleeve Width JK Top

KT215 1/2 Bottom Width JK Top KT313 1/2 Bottom Sleeve Width--
Short

JK Top

KT227 Body Length From 
Shoulder

JK Top, Raglan, Drop Shoulder KT410 Neck Width JK Top

KT219 Armhole Depth From 
Shoulder

JK Top - Raglan KT411 Neck Edge Width JK Top

KT318 Sleeve Length incl. 
Shoulder--Short

JK Top - Raglan KT412 Front Neckdrop JK Top

How To Measure
Bilaga 10. Företagets instruktion för hur plagget ska mätas 
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Spring 2017

Style No 23965

Description M. Jersey Raglan Short Sleeve

Division Man

Size Range M XS-XL

Treatment

Tech Design Contact

Product Developer

Buyer Contact

Tech-Pack Date 05/16/2016

POM Description How To Measure Image POM Description How To Measure Image

KT413 Back Neckdrop JK Top

KT327 Slanting Shoulder Difference in height between inner and outer 
shoulder

How To Measure



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Besöksadress: Skaraborgsvägen 3  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 
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