
 

Högskoleexamen med inriktning mot designteknikerområdet 
Textilhögskolan 

2012-05-31 
Rapportnr 2012.10.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kappor inom 
damkonfektion 

 

Jennie Edberg 
 

 

- Från grund till modell 



II  

 

Sammanfattning 
 

 

Bakgrunden till rapporten var att det företag som medverkat i studien ville utveckla ett 

grundmönster för damkappor. Syftet med arbetet blev därför att utarbeta ett grundmönster 

med två ärmtyper som graderas mellan storlek 32-50, samt konstruera en kappmodell 

från samma grund. Utöver detta skulle även detaljkonstruktioner och specifikationer 

utformas. Frågeställningarna som styrde arbetet kretsade därför kring hur man på bästa 

sätt tar fram detta. 

 
All konstruktion utfördes i Lectra´s Modaris. För att ta fram grundmönstret jämfördes två 

arbetssätt för att sedan välja en av de grunder som konstruerats. Efter detta gjordes 

nödvändiga ändringar utifrån avprovningar. Kappmodellen utarbetades genom 

kompletterande detaljkonstruktioner utifrån grundmönstret. Även de fristående 

detaljkonstruktionerna utformades på samma sätt. Specifikationerna togs fram i företagets 

PDM-system Quest PDM. 

 
Passformen hos grundmönstret blev god, ett mindre balansfel kan dock finnas kvar. 

Kappmodellen som syddes upp av produktionskontoret i Litauen motsvarade kraven. 

Ståkragen bland detaljkonstruktionerna kunde förbättrats, annars uppfyller även dessa 

konstruktioner kraven. 

 
Specifikationerna från Quest PDM visade krav och instruktioner tydligt. Dock var det 

problematiskt att använda flera olika ritprogram inom systemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyckelord: grundmönster, passform, kappa, gradering, specifikation, PDM, 

mönsterkonstruktion 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Genom denna studie ville jag få mer kunskap inom passform och 

mönsterkonstruktion för plaggtypen ytterplagg och kappor. Därför 

kontaktades flera företag med erfarenhet av detta för att tillsammans med 

mig utforma studien. För att bli introducerad i företaget och anpassa 

studien tillsammans med dem var en mönsterkonstruktör från företaget 

delaktig som handledare. 

 
Det företag som medverkar i studien är en av de större modekedjorna i 

Sverige. De har nästan 400 butiker och uppemot 5000 anställda i flera 

länder. Företaget har dam-, herr-, och barnsortiment, samt accessoarer och 

producerar för sitt eget märke. Produktionen sker i Europa och Asien. På 

dessa platser har de egna produktionskontor
1
. 

 
Företaget konstruerar idag egna mönster till de allra flesta plaggtyperna. 
Inom gruppen ytterplagg arbetar man dock enligt handledaren utifrån 
måttlistor som på företaget skickas till produktionsländerna för 

konstruktion och provsömnad
2
. Detta arbetssätt kan enligt handledaren

3 
på 

företaget vara mer osäkert än egen konstruktion då information förmedlas i 

flera led. Även om måttlistorna är genomarbetade kan det vara svårt att få 

en helhetsbild av hur måtten ska korrespondera i mönstret. Leverantörerna 

är ofta kompetenta konstruktörer men i många fall följs instruktionerna via 

måttlistan bokstavligt istället för att ta hänsyn till grundens utgångsläge 

och linjernas form. De ifrågasätter i många fall heller inte instruktionen 

från företaget, även om den skulle vara bristfällig. 

 
För att få bättre kontroll över passform och minska antalet prover vill man 

nu starta upp konstruktion av ytterplagg för dam på huvudkontoret i 

Sverige. Undersökningen syftar därför till att ta fram en bra 

grundkonstruktion för företagets damkappor, samt en modell som utgår 

ifrån denna och kan vara användbar som utgångspunkt för framtida 

konstruktioner. Två grunder utvecklas genom olika tillvägagångssätt för 

att sedan jämföras. Den första grundkonstruktionen skapas utifrån 

grunduppställningen Tailored jacket block (Aldrich, 2008, ss. 20-21, 24- 

27). Den andra grunden skapas genom omarbetning av grunden Grund 38 

(bilaga 1:1). Denna grund var en ograderad kavajgrund tillhandahållen av 

Björn Schollin, föreläsare inom kursen Projekt kavaj (9 hp). 

Grunden har använts som undervisningsmaterial i den nämnda kursen 

tidigare under utbildningen. 
 

 
 

1 
Information tagen från företagets hemsida. 

2 
Handledare, mönsterkonstruktör, uppstartsmöte 13 april 2012. 

3 
Handledare, mönsterkonstruktör, avprovningsmöte 3 maj 2012 
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Utöver denna ska även kompatibla detaljer utarbetas, som till exempel 

kragar och ärmar. Modellen som tas fram under studien är en klassisk 

modell som är lätt för företaget att vidareutveckla och 

detaljkonstruktionerna är sådana detaljer som ofta används på företagets 

plagg. Modellen och detaljera utarbetas för att ge grunden en uppsättning 

modellvariationer som lätt kan kombineras. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att ta fram ett grundmönster för kappor med god 

passform som graderas i storlek 32-50. Detta används som underlag för att 

utveckla en produktionsvänlig modell samt detaljer som kan kombineras 

och vidareutvecklas. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
Hur tas en grund fram på bästa sätt utifrån plaggtyp och 

variationsmöjligheter? 

Hur omarbetas den till en helfodrad modell med klassiska detaljer som blir 

ett bra underlag för vidareutveckling? 

Hur utarbetas detaljkonstruktioner som är relevanta för både studien och 

framtida modellframtagning? 

Vilka specifikationsdokument är nödvändiga för att kvalitetssäkra 

produkten? 
 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att utgå ifrån konstruktionen av en grund för damkappor 

med prinsesskärning och graderas i storlek 32-50. De ärmar som tas fram 

är ensömsärm och tvåsömsärm. Utifrån denna grund konstrueras och sys 

sedan en full modell och fyra detaljkonstruktioner, sammanfattade till två 

prototyper. De dokument som utformas i företagets PDM-system är 

måttlista, mellanläggsspecifikation samt etikett- och tvättrådsanvisning. 
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2 Metod 
I detta  kapitel  kommer  den  valda  metoden  samt  förutsättningar  och  etiska  aspekter 

presenteras. 
 

2.1 Datainsamlingsmetoder och forskningsstrategi 

För att finna ett lämpligt företag görs en bedömning av vilka företag inom 

Västra Götaland som skulle vara passande för studien. Dessa kontaktas 

sedan via mail där studiens syfte beskrivs och de tillfrågas om intresse för 

deltagande. Möten sker med de företag som visar intresse. Det företag som 

sedan medverkar i studien är det som bäst stämmer överens med det jag är 

intresserad av att fördjupa mig i. Företaget är i en position där de redan 

innan min kontakt funderat över möjligheten att konstruera egna grunder 

för ytterplagg inom dam. Detta sammanfaller väl med studiens inriktning. 

 
Då företagets prioritet inom studien är ett grundmönster med god passform 

kommer framtagningen och graderingen av grunden att tilldelas 

förhållandevis stort utrymme inom studien. De underlag som används för 

konstruktion och gradering i form av måttlistor tillhandahålls av företaget 

och återfinns inte i rapporten, utan materialet finns i förtattarens ägo. 

 
Två olika arbetssätt används för att konstruera två likartade grunder. 

Tillvägagångssätten jämförs sedan för att avgöra vilket som är mest 

fördelaktigt. En av grunderna väljs sedan ut för att vidareutvecklas genom 

justeringar och graderas i storlek 32-50. Graderingen kontrolleras genom 

avprovning i storlek 46. För större valfrihet kommer två ärmar att 

utarbetas, en tvåsömsärm och en ensömsärm. 

 
För att utveckla en produktionsvänlig modell samt detaljer används det 

färdiga grundmönstret. Detta omarbetas genom detaljkonstruktioner med 

stöd från litteratur inom mönsterkonstruktion från Öberg och Ersman 

(1999) och Aldrich (2008). Även utdelat undervisningsmaterial från 

föreläsarna Margatera Edlund, Björn Schollin och Christina Svensson 

används. Detta presenteras som bilagor och under opublicerat material. All 

konstruktion och gradering utförs i Lectras programvara Modaris och 

skisser ritas i Kaledo Style samt Adobe Illustrator Cs5. 

 
Under studiens första vecka diskuteras modellens utformning med 

handledare på företaget
4
. Ursprungstanken är att det ska vara en klassisk 

modell som är lätt att vidareutveckla för framtida modeller, men under 

diskussionen ändras detta till en modell med mer avancerad konstruktion 

för att bättre passa studiens fokus på mönsterkonstruktion. 

Då även en uppsättning detaljer ska konstrueras och sys upp, kan de enkla 
och utvecklingsbara delarna finnas med bland dessa istället. 

 
 
 

4 
Handledare, mönsterkonstruktör, uppstartsmöte 13 april 2012 
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Under avprovningsmöte för kappmodellen konstateras det dock 

tillsammans med handledare att den ursprungliga idén ska följas, bland 

annat på grund av att de material som finns att tillgå passar den typen av 

konstruktion bättre
5
. Kragen som först utvecklats till modellen återfinns 

som napoleonkrage bland detaljkonstruktionerna. Att använda metoden att 

först konstruera napoleonkragen är inte nödvändig för framtagandet av den 

slutgiltiga kappmodellen, men påverkar valet av detaljkonstruktioner. 

Napoleonkragen ersätter därmed en gosskrage som nu inte finns med i 

studien. 

 
Detaljkonstruktionerna utarbetas ifrån samma metod som modellen. För att 

få en helhet i arbetet sätts detaljerna ihop till två konstruktioner av fulla 

modeller, en med napoleonkrage och manschett samt en med 

ståkrage/huva och puffärm. Detaljerna sys sedan upp i ett manchestertyg 

och ett polyesterfoder. 

De kortas till midjelängd och vändsys nertill med fodrets extravidd i 

midjan lagt som veck. Då fokus ligger på överdelens detaljer anses 

midjelängden rationell. 

 
För att kvalitetssäkra provframtagningen och produkten, i det här fallet 

modellen och detaljerna, utformas även specifikationer för tillverkning och 

måttagning av proverna. Dessa tas fram i företagets PDM-system Quest 

PDM för att bättre återspegla arbetet på företaget. 
 

2.2 Förutsättningar 

Studien genomförs inom en tidsram av 12 hp, vilket innebär åtta 

arbetsveckor. Inom dessa veckor kommer två veckor avsättas för 

konstruktion av grund, två veckor för konstruktion av modell, en vecka för 

detaljer, en halv vecka för specifikationer samt två och en halv vecka för 

rapportskrivning. Inom tidsplanen för grund, modell och detaljer ryms 

även gradering. Två handledare är delaktiga i studien, en extern 

handledare från företaget samt en intern handledare från Textilhögskolan. 

 
En förutsättning för de studier som genomförs som examensarbeten inom 

designteknikerprogrammet är att de sker i samarbete med ett företag. 

Företagets önskemål samt studiens inriktning mot mönsterkonstruktion 

avgör utförandet på grunden, modellen och detaljerna. De provplagg som 

sys upp provas i första hand av på företagets provmodell, här kallad 

provmodell A. Även grunden i storlek 46 provas av på modell hos 

företaget, inom studien kallad provmodell B. Främst grunder och modell 

provas av på detta sätt. För avprovning av detaljprototyper används två 

externa provmodeller, här kallade provmodell C och D. Ytmaterial och 

mellanlägg för kappmodellen tillhandahålls av företaget, allt annat 

material köps från Textilhögskolan. 
 
 

5 
Handledare, mönsterkonstruktör, avprovningsmöte 3 maj 2012 
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2.3 Etiska aspekter 

Det företag som medverkar i studien är anonymt då underlagen för 

konstruktionerna är känsliga företagsuppgifter. Handledaren från företaget 

och provmodellerna är också anonyma. Måttlistor och andra känsliga 

dokument som använts under studien, både från företaget och från 

föreläsaren Christina Svensson, refereras till under opublicerat material. 

Där anges att materialet finns i författarens ägo och publiceras inte i 

rapporten. Grundmönstret och de modellkonstruktioner som utarbetas ägs 

av företaget i form av MDL.-filer. 

 
Den grund som använts som bas för kappans grundmönster, Grund 38, 

återfinns bland bilagorna (bilaga 1:1) i form av en bild av mönsterdelarna. 

Delarna är importerade till Kaledo Style ifrån Modaris för att återge dem 

så korrekt som möjligt. Då det inte finns något arkiv för MDL.-filer är 

detta det sätt som används för att referera till redan existerande 

grundmönster. 

 
En stor del av den litteratur som använts består av opublicerat material. 

Det är därför svårt att granska arbetet i efterhand då dessa inte är 

tillgängliga för allmänheten. Dokumentens korrekthet har heller inte 

kontrollerats på samma sätt som hos tryckta källor, vilket kan sänka 

trovärdigheten ur ett vetenskapligt perspektiv. Dessa har ändå använts då 

de i många fall är tydligare än publicerat material. 
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3 Resultatbeskrivning 
I kommande   kapitel   beskrivs   resultatet   av   studien utifrån grund,   modell   och 

detaljkonstruktioner. 
 

3.1 Konstruktion av grund 

Företaget använder sig i mycket stor utsträckning av prinsesskärning på sina 

ytterplagg för dam. Därför var önskemålet att den grund som konstrueras 

bör ha denna skärning som utgångspunkt. 

 
Arbetet med att konstruera den första grunden utgår ifrån de 

kroppsmåttlistor företaget använder sig av, samt måttlistor för rörelsetillägg 

inom olika plaggtyper. Dessa publiceras inte i rapporten. Utifrån detta väljs 

sedan grunduppställningen Tailored jacket block (Aldrich, 2008, ss. 20-21, 

24-27) som konstruktionsunderlag, se figur 1 nedan. Denna grund är 

utformad för kroppsnära damkavajer, men den kan lätt anpassas utifrån 

företagets måttlistor och rörelsetillägg för att bättre passa den avsedda 

plaggtypen. Dock saknas måttet för bröstbredd
6 

i den måttlista som används 

jämfört med originalet i Tailored jacket block. Detta mått krävs för 

placeringen av bystinsnittet i konstruktionen. För att hitta en bra position 

jämförs skillnaden mellan företagets ryggbreddsmått och samma mått i 

måttlistan från litteraturen. Sedan används skillnaden för att bestämma ett 

bröstbreddsmått som ryms inom det angivna måttet för totala bystvidden. 

 

 
 

Figur 1. Konstruktionsunderlag för Tailored Jacket Block 
 

Förutom de viddförändringar som företagets rörelsetillägg skapar förlängs 

konstruktionen till 90 cm i rygglängd. Dessutom ges den en prinsesskärning 

från ärmhålet både fram och bak. 
 

6 
Kroppsmått taget framifrån ovan bysten från ena armvecket till det andra. 
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När konstruktionen förlängs ökas också vidden nertill med 3 cm på varje 

sida av våderna, utom mitt bak och mitt fram. 

 
Inom konstruktionen för Tailored jacket block finns instruktioner för både 

en- och tvåsömsärm. 

Ensömsärmen konstrueras ovanpå ärmhålskonstruktionen för fram- och 

bakstyckena medan tvåsömsärmen konstrueras i ett separat block. Den 

grund som konstrueras utifrån Tailored jacket block kommer hädanefter 

hänvisas till som grund A. 

 
Det andra arbetssättet som används för att utveckla grundkonstruktionen var 

att utgå ifrån ett befintligt mönster för att sedan modifiera det efter de mått 

och former som krävs för den nya grunden. Den grund som väljs som 

underlag är Grund 38, se figur 2 (bilaga 1:1). Den välj på grund av att den 

har en redan befintlig prinsesskärning och en tvåsömsärm med god 

passform. 

 

 
 

Figur 2. Mönsterdelar för Grund 38 
 

Sidsömmen förflyttas bakåt, då den är framflyttad 4 cm i kavajgrunden. 

Viddmåtten ökas och ärmhålsdjupet sänks i enlighet med måttlistan. Även 

ärmkullens form och hållningsfördelning ändras för att anpassas till det 

justerade ärmhålet. Grund 38 har även ett kantigt halshål och format slag, 

vilket ändras till ett ordinärt halshål utan slag. De längd- och 

viddförändringar som genomförs på grund A utförs även på denna grund, 

dock ökas också den bakersta våden med 1,5 cm på vardera sidan för att få 

en ökning mitt bak på totalt 3 cm. Våderna på Grund 38 är något formade 

kring höfterna vilket minskas något för att ge den nya grunden rakare linjer. 

 
Kavajgrunden har redan en tvåsömsärm, ensömsärmen konstrueras utifrån 

Öberg och Ersmans (1999, ss. 238-239) underlag för ensömsärm och 

anpassas efter ärmhålets mått och med en hållning likvärdig med den på 

tvåsömsärmen. Den grund som konstrueras utifrån Grund 38 kommer 

hädanefter hänvisas till som grund B. 
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3.2 Gradering av grunder 

Företaget önskar grunden graderad i storlek 32-50. Man använder sig enligt 

handledaren
7 

sällan av hela spannet inom samma modell, men alla storlekar 

återfinns inom olika serier. För att gradera grunden används den måttlista 

som ligger till grund för konstruktionen, men förenklad till en 

skillnadsmåttlista för att lättare se intervallerna vid gradering (bilaga 4:1). 

 
Grund A graderas även om den inte ska användas för vidareutveckling då 

den i utgångsläget inte har några skärningar och bystinsnittet placerat från 

axeln. Detta visas i figur 3. Det blir då mer överskådligt att kontrollera hur 

bystinsnittet ökas/minskas och koordinaten kan enkelt föras över till grund 

B. Insnittet svängs sedan till den punkt i ärmhålet där prinsesskärningen 

finns. Skärningen följer sedan samma förflyttning som bystpunkten fram 

och proportionerlig förflyttning med midjeinsnittet bak, i det här fallet 2,5 

mm. När denna grund är graderad förs lämpliga graderingsintervaller över 

till grund B, se figur 4, s. 9. 

 

 
 

Figur 3. Gradering av grund A med skärningar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Handledare, mönsterkonstruktör, uppstartsmöte 13 april 2012 
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Figur 4. Gradering överförd till grund B 
 

Grundidén för graderingen är att ha samma livstycken med full gradering 

till båda ärmtyperna, då det uppfyller kraven på variationsmöjligheter. 

Denna typ av gradering är annorlunda än gradering med enbart en ärmtyp, 

då möjligheten finns att justera hacken både i ärm och ärmhål för 

hållningsgradering. Vid gradering med två ärmtyper blir lätt graderingen av 

den ena ärmen låst av den andra. 

Dessutom kräver tvåsömsärmen ytterligare hack på framstycket vilket stör 

hållningfördelningen för ensömsärmen, se figur 5. 

 

 
 

 
 

Figur 5. Jämförelse av hackplacering 
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Det kan skapa problem vid sömnaden med hack på framstycket som saknar 

motsvarighet på ärmen, vilket skulle vara fallet om man byter ut 

tvåsömsärmen mot en ensömsärm. Vid försöken att gradera utifrån 

grundidén graderas först ärmhålet och ensömsärmen för att korrespondera. 

Sedan graderas tvåsömsärmen utifrån utdelat material från föreläsaren 

Svensson (2008) under kursen Projekt Kavaj, 9 hp. inom gradering av 

tvåsömsärm. Detta material finns i författarens ägo och redovisas inte i 

rapporten. Efter detta modifieras graderingen för att passa ärmhålet. Om 

hållningen bibehålls i alla storlekar skapar denna typ av gradering en 

osmickrande form vid bakre sömmen på ärmen, se Avprovning och 

jämförelse av grunder. För att motverka detta omarbetas graderingen till att 

i första hand utgå från ärmhålet och tvåsömsärmen i orginalgradering, men 

samma låsning uppstår då med ensömsärmen. 

 
Då studien har en begränsad tid för gradering och grunderna ska provas av i 

både storlek 38 och 46 tidigt under studien för att finnas färdiga vid arbetet 

med modell och detaljer, tas beslutet att skapa två varianter av samma 

grund inom modellfilen. En variant med gradering för ensömsärmen och en 

variant med det extra hacket fram och gradering för tvåsömsärmen. Detta 

resulterar i minskad variationsmöjlighet mellan ärmarna då de inte kan 

bytas rakt av mellan livstyckena, dock kan fortfarande samma passform 

användas oavsett vilken ärm som väljs ut. Det beslutet måste däremot tas 

innan vidare modellutveckling. 
 

3.3 Avprovning och jämförelse av grunder 

Den första avprovningen genomförs enbart i storlek 38 på provmodell A för 

att fokusera på passformsändringar före graderingen. Syftet med 

avprovningen är att välja en av grunderna för fortsatt arbete, samt justera 

passformsfel inför nästa avprovning. Båda grunderna sys upp med en 

tvåsömsärm och en ensömsärm. Nedan beskriver tabell 1 och tabell 2 

grundernas likheter och skillnader. 

 
Tabell 1. Jämförelse av viddmått mellan grund A och B 

 

 Grund  A Grund  B  

Bystvidd 102,5 102,5 cm 

Midjevidd 86 86 cm 

Ryggbredd 39 40 cm 

Ärmhålsdjup 25 25 cm 
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Tabell 2. Jämförelse av ärmmått och hållning mellan grund A och B 
 

 Grund A Grund B 

Ensömsärm Tvåsömsärm Ensömsärm Tvåsömsärm 

Överärmsvidd 35,5 36,5 36,5 36,5 

Ärmkulle 15,5 15,5 15 15,5 

Ärmlängd 62,5 64,5 62,5 60 

Hållning 3,2 3,1 4 3,7 

 

Grunderna har samma viddmått i byst och midja. Skillnaderna mellan dem 

består främst i ärm/ärmhålsform, ryggbredd samt hållningsmängd där grund 

B har mer hållning än grund A. Båda grunderna är något höga i ärmhålet, 

men grund A känns enligt provmodell A snävare trots att måtten för 

ärmhålsdjupet är de samma. Detta antas bero på ärmhålets form, vilket i sin 

tur kan styras av konstruktionen där bröstbreddsmåttet räknas ut på ovan 

beskrivna sätt. Detta sätt antas därför inte vara helt tillförlitligt. 

 

 

 
Figur 6. Grund A och grund B 

 

Då ryggbredden hos grund B är 1 cm större än hos grund A är 

rörelsefriheten bättre i grund B. Något som tydligt skiljde mellan grunderna 

är formen över ryggen, där grund A är lång i ryggen och grund B är kort i 

ryggen. Skillnaden antas ha sitt ursprung i de olika konstruktionssätten. 

Grund 38 som användes för konstruktionen av grund B är knappt höftlång 

vilket inte tydliggör ett sådant passformsfel i samma utsträckning som en 

knälång grund. Därför kan detta fel finnas även på Grund 38 men passerat 

obemärkt. Troligtvis förstärks det i och med förlängningen av mönstret. På 

figur 6 ovan syns grund A till vänster och grund B till höger. Grund B är för 

skarp i avskärningarnas kurvor i midjan, även detta kan ha betydelse för 

ryggens passform. Figur 7, s. 12 visar de uppklipp i grund B som visar på 

de mönsterändringar som krävs. 
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Figur 7. Uppklipp i midjan på grund B för kontroll av rygglängd och former 
 

I en jämförelse mellan grundernas ärmar kan det konstateras att 

ensömsärmen på grund B sitter bättre än den motsvarande på grund A. 

Däremot sitter tvåsömsärmen bättre på grund A, men har en tendens att 

vrida sig inåt. Motsvarande på grund B pekar för mycket framåt och är 

något för formad vid armbågen. 

 
Ett problem som båda grunderna har är halsringningen, som står ifrån 
halsen för mycket. Detta är något företaget reflekterat över på tidigare 

prover enligt handledaren
8
, främst från produktion i Asien. Problemet på 

dessa grunder kan åtgärdas genom att lägga ett VIM
9 

i halsringningen mot 
bystpunkten, lägga ihop 5 mm i halsen och öka bystinsnittet med samma 
mått. Därför antas problemet härröra från tidigare kända problem som ofta 
finns vid tillverkning i Asien då det är vanligt att bystinsnittet är för litet. 
Ett för litet bystinsnitt kan bland annat leda till att plagget blir för platt och 
bysten skjuter ut halsringningen från halsen. 

 
Ett annat gemensamt problem för grunderna är att sidsömmen lutar en aning 

framåt. Detta åtgärdas genom att lägga till 5 mm på framstyckets HPS
10 

för 
att på så sätt ge plagget tillräcklig framlängd för att återfå balansen. Figur 8 
visar ett uppklipp i grund B. 

 

 
 

Figur 8. Uppklipp i axelsöm på grund B för kontroll av balans 

 
8 
Handledare, mönsterkonstruktör, avprovningsmöte 20 april 2012 

9 
Veck i mönster 

10 
Highest point of shoulder 
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Utifrån avprovningen bestäms det att grund B ska användas för 

vidareutveckling då den har en bra rörelsevidd över ryggbredden och en 

mycket bra ensömsärm. De förändringar som krävs på tvåsömsärmen och 

ryggen är också förhållandevis enkla att åtgärda. Efter de nödvändiga 

förändringarna ser grundmönstret ut som visas i figur 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Mönsterdelar för grund B 
 

Den andra avprovningen genomförs i både storlek 38 och 46 på provmodell 

A och B hos företaget. Storlek 46 är då graderad utifrån det första utkastet 

där tvåsömsärmen graderats utifrån ensömsärmens ärmhål. 

 
Grunden i storlek 38 kräver mest ändringar kring höften och tvåsömsärmen. 

Ändringarna på ärmen liknar de från första avprovningen, de justeringar 

som gjorts var rätt men inte tillräckliga. Ärmen pekar fortfarande lite för 

mycket framåt och behöver spräckas vid armbågen för att få bort mer av 

formen. Grunden är lite smal kring höften, sannorlikt på grund av att 

mönstret gjorts rakare för finare linjer vilket tog bort vidd från höften. Detta 

är mer tydligt i den större storleken, men då antydan finns på storlek 38 

ändras höftlinjen även i basstorlek. Våderna i skärningen fram och bak 

ändras inte, enbart sidsömmarna läggs ut 7 mm vardera. 

 
Grunden i storlek 46 är som tidigare nämnt smal i höften, vilket antas bero 

på basstorlekens linjeform. Den största ändringen som krävs rör 

tvåsömsärmens bakre söm. En stor del av överärmens rörelsevidd ligger vid 

sömmen, vilket resulterar i överskottstyg just där och en sämre rörlighet. På 

grund av detta ändras graderingen som beskrivet under Gradering av 

grunder. Detta passformsfel finns även antytt på grunden i storlek 38, varför 

även basstorleken justeras något. 
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Efter den andra avprovningen justeras ändringarna i basstorlek och 

gradering. Hållningen på ärmarna produktionsanpassas från ca 4 cm ner till 

2,5 cm. och skärningen bak flyttas ner 1 cm för att inte ligga för nära 

avskärningen på tvåsömsärmen. Detta underlättar även för graderingen då 

det är lättare att lägga in hack för hållningsplaceringen bak istället för att 

som tidigare sätta ut hack enbart på bakstycket för avskärningen på 

tvåsömsärmen. Hållningsfördelningen blir mer exakt om det matchas hack 

mot hack istället för hack mot söm. Grunden anses efter detta färdig för 

vidare modellkonstruktion. 
 

3.4 Modellens och detaljkonstruktionernas utformning 
Modellkonstruktionen ska som tidigare beskrivet vara en klassisk modell. 

Kragen för modellen är en enkelknäppt krage och slag med kantigt halshål 

och spegelsöm. Ärmen avslutas med ett traditionellt stängt ärmsprund med 
markerade knapphål och en ryggslits mitt bak. Framtill placeras stolpfickor i 

skärningen. Modellen är helfodrad och har nödvändiga mellanlägg. En tunn 

axelvadd på 5 mm ger stadga åt plagget men bygger inte upp axeln för 

mycket. En skiss av modellen presenteras som figur 10. 

 
 

 
Figur 10. Plaggskiss kappmodell 

 

Ytmaterialet för modellen samt mellanlägg tillhandahålls av företagets 

modellavdelning i Litauen. Materialet är en grovvävd ull/polyester i stora 

svarta och grå pepitarutor, se figur 11, s. 15. 
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Figur 11. Ytmaterial för kappmodell 

 

Mönstret anses passande för provet då det blir lättare att avgöra balansen i 

plagget om det är sytt i rutigt
11

. 

Ett svart polyesterfoder och svarta knappar köps från Textilhögskolan. 

Ytmaterialets påverkan på modellen vidare i detaljernas utformning, metod- 

och resultatkapitlet. 

Fodret konstruerades utifrån de anvisningar som delats ut under 
utbildningen av föreläsare Edlund (2007) för konstruktion av foder till 

kappa samt Schollins (u.å) dokument kring foderkonstruktion vid ryggslits 

och ärmar (bilaga 5:1 samt 2:1–2:4), presenterat under Projekt Kavaj, 9 hp. 

Mönstret produktionsanpassas för den fabrik som syr upp provet. 
 

 

De detaljer som utarbetas har sin utgångspunkt i den grund som tagits fram 

inom studien och är tänkta att kunna varieras mellan modeller framtagna 

från samma grund. Napoleonkragen som skapas inom 

detaljkonstruktionerna var tänkt för kappmodellen men byts ut mot den 

enklare kragen och slaget. Detta görs delvis för att följa studiens 

ursprungliga syfte samt till följd av egenskaperna hos det material som 

fanns tillgängligt för modellen 

 
Övriga detaljer som utformas för studien är en ståkrage med huva, en 

puffärm och en öppningsbar, smalare manschett med puff. 

Ärmdetaljerna är sådana som företaget ofta använder sig av, att ha en 

version av dessa som korresponderar med den framtagna grunden är därför 

väsentligt för framtida modellutveckling. Huvan väljs då det enligt 

handledaren
12 

ofta är problem med formen på de huvor man tidigare fått. 

Därför ansågs en bra huva som en god utgångspunkt. Den som återfinns i 

studien är en typ av duffelhuva med en rundad platta baktill, konstruerad 
 
 

11 
Balansen kan då kontrolleras genom att följa mönstrets ränder och lättare avgöra om det lutar framåt eller 

bakåt än vid ett enfärgat tyg. 
12 

Handledare, mönsterkonstruktör, uppstartsmöte 13 april 2012 
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utifrån Edlunds (u.å) dokument för duffelkapuschong, (bilaga 3:1). Samtliga 

detaljer presenteras i figur 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 12. Plaggskisser för detaljkonstruktioner 

 

3.5 Modellens konstruktion 

För att konstruera modellen används grund B, versionen med tvåsömsärm. 

Längd- och viddmåtten för livstyckena behålls i princip orörda, även 

tvåsömsärmens ärmkulle behålls. De största förändringarna från grunden 

sker i halshålet för att skapa ett bra utgångsläge för kragen. Halshålet 

breddas 7 mm på vardera sidan och sänks 1 cm mitt fram. En knäppkant på 

2 cm läggs till mitt fram. 
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Figur 13. Konstruktionsunderlag för krage och slag 

 

Konstruktionen för krage och slag utgår ifrån Öberg och Ersmans (1999, ss. 

238-239) underlag för kavaj med krage och slag samt kantigt halshål och 

spegelsöm, se figur 13. Vissa mått i konstruktionen ändras utifrån 

modellens utseende, slagbredden anges till 10 cm och kragens ytterkant 

spräcks 5 mm
13

. Tidigare har napoleonkragen konstruerats och sytts upp, 
vissa mått behålls från den tidigare kragen, till exempel brukthöjden på 30,5 
cm (mätt ifrån HPS). Ett test av kragen i rätt material sys upp, se figur 14. 
Utifrån det ändras slaget genom att kortas 3 mm och vinklas upp lika 

mycket. 

 

 
 

 
 

Figur 14. Första prov för krage och slag. 
 

Fickstolparna konstrueras 18 cm långa, själva öppningen är då 16 cm på 

grund av att 1 cm på vardera sidan krävs för stickningar och tränsar. 

Fickskyltar utformas för att sys på den undre fickpåsen. 
 
 
 

 
13 

Denna ändring genomfördes då det vid tidigare konstruktioner utifrån underlaget konstaterats att denna 

ändring är nödvändig. 
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Fodret konstrueras utifrån Edlunds (2007) dokument för konstruktion av 

foder till kappa samt Schollins (u.å) dokument kring foderkonstruktion vid 

ryggslits och ärmar (bilaga 5:1, 2:1–2:4).  Mitt bak läggs ett veck för extra 

ryggbredd, bystvidden ökas 1 cm på vardera sidan fram och bak. I fodret 

finns två olika bakstycken, ett för höger sida och ett för vänster sida med 

anpassningar för ryggslitsen. För att ge hållning längs infodringen fram är 

fodret ökat 1 cm uppåt framtill vilket fördelas med 5 mm hållning till 

bysthöjd och resterande 5 mm till midjan. Hållningen på ärmen minskas i 

fodret, de båda sömmarna höjs 1,5 cm och ärmkullen är höjd 5 mm. Figur 

15 nedan visar foder, yta och infodringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 15. Foder i rött jämfört med yta i svart. Infodring i grönt 

 

I fållens nederkant formas en bälg för minskad risk att fodret blir för litet 

och stramar upp ytmaterialet, fodrets fålltillägg konstrueras till 1 cm medan 

ytans fålltillägg anges till 4 cm. Även i foderärmen konstrueras en liknande 

bälg, då med 4,5 cm fåll på ärmen i ytmaterial. 

 
Då ytmaterialet är grovvävt och har lätt att skrida isär konstrueras 

mellanläggsdelar för en stor del av framstycket, axelpartiet bak, 

förstärkning under ärmen bak, samt upptill på ärmdelarna. Även slitsen bak, 

infodringen fram och bak, övre manschettdelen samt kragens delar fixeras. 

De stora mellanläggsdelarna formas i mjuka kurvor där mellanlägget slutar 

mitt på en mönsterdel för att inte ge genomslag i ytmaterialet. 

Alla mellanläggsdelar konstrueras 2-3 mm mindre än ytmaterialet i 

ytterkanterna för att säkert placeras innanför ytmaterialets kanter. De delar 

som fixeras med Freudenberg & Co KG`s mellanlägg Vilene 9026 istället 

för 5136 behöver mer stadga. Enligt deras kundkatalog (1998, s 22-25) är 

Vilene 9026 mer stabilt. 
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Ärmfållen fixeras med fållband Vilene 5423 ET 30 C 6B (1998, s. 30). 

Figur 16 visar överskådligt mellanläggen och dess placering. 

 

 
 

 
Figur 16. Mellanlägg för kappmodell 

 

När alla komponenter är konstruerade sys ett helt prov upp med mellanlägg 

och foder, dock ej fastsytt foder, för att lättare kunna ändra i ytmaterialet. 

Detta prov sys upp med napoleonkragen. Under avprovningen av detta 

konstateras att den ska bytas ut mot krage och slag. 

 
Mönstret till modellen produktionsanpassas för den fabrik som är tänkt att 

sy upp provet genom att alla sömsmåner tas bort. Fabriken lägger till detta i 

efterhand beroende på de maskiner som finns tillgängliga. Vissa linjer, som 

fålltillägg för bälgar och slitstillägg, byts ut från sömsmånstillägg till 

sömlinjer i mönstret då dessa är av betydelse för den foderkonstruktion som 

önskas. Dessutom skapas knappmallar för placering av knappar framtill och 

på ärmen. Den modell som konstrueras och justeras efter avprovning sys 

sedan upp av provsömnadsavdelningen för att få en bild av mönstrets 

produktionsvänlighet. Figur 17, s. 20 visar på färdiga provet. Graderad 

modell visas i bilaga 9:1-9:3, mönsterdelar i bilaga 12:1. 
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Figur 17. Färdigt provplagg 

 

3.6 Detaljkonstruktioner 

Under sömnaden av provet för modellen i det tänkta ytmaterialet visar det 

sig att andra sömnads- och konstruktionslösningar skulle kunna väljas för 

napoleonkragen. Bland annat kan sömsmåner klyvpressas i axel och 

infodringar för att minska antalet lager samt att ett mer stabilt mellanlägg 

kan användas i kragståndet för att resa upp det ytterligare. Ett lättare 

ytmaterial är lämpligare för den typen av krage, då antalet tyglager i 

axelsöm och kragstånd får mindre betydelse. 

Dessutom bidrar ett något mer tätslaget material till en styvare känsla, vilket 

tillsammans med ett stabilare mellanlägg resulterar i en krage med mer 

stadga som formar sig på ett för modellen mer önskvärt sätt. Figur 18 visar 

hur kragen faller ut för mycket. 

 

 
 

 
 

Figur 18. Napoleonkragen i det första ytmaterialet 
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På grund av detta fattas beslutet tillsammans med handledaren på företaget
14 

att byta ut napoleonkragen mot den krage och slag som skulle ingått i 

detaljkonstruktionerna. Modellen återgår därmed till den första idén med en 

klassisk modell för vidareutveckling och napoleonkragen används som 

detalj. 

 
Konstruktionen för napoleonkragen baseras på Aldrich´s (2008, ss. 144- 

145) konstruktion för trenchcoat-krage, men i enkelknäppt version. Ett 

problem som uppstod är att de flesta konstruktioner av den här typen är 

gjorda för dubbelknäppta varianter med ett kragstånd som når hela vägen 

till mitt fram. Det första utkastet som sys upp är utformat på det sättet, men 

det resulterar i att slaget blir oproportionerligt litet i förhållande till det 

långa kragståndet. I en dubbelknäppt variant blir slaget automatiskt större 

då framstycket är bredare. För att motverka detta breddas slaget något och 

kragståndet kortas till att sluta 1,5 cm från mitt fram. Tre tester sys upp, 

andra testet visas i figur 19. 

 

 
 

 
Figur 19. Andra utkastet av kragen med kortat kragstånd och ökat slag 

 

Kragen konstrueras enligt Aldrich´s anvisning utifrån en skjortkrage (2008, 

s 72). Men då halshålet är större i ytterplaggskonstruktionen än 

skjortkonstruktionen, kragen är bred och den ska falla ut snyggt över axeln 

spräcks den upp i ytterkant.  Totalt spräcks den 2 cm; 1,5 cm i linje med 

axeln och resterande 5 mm mitt bak. En sådan kragtyp bör som tidigare 

beskrivet falla ut över axlarna, men hållas ihop något bak för att stå ifrån 

halsen vilket gör ytterkantens sträcka och form avgörande. För att få kragen 

att lyfta ifrån kragståndet framtill ökas och formas kragens nederkant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
Handledare, mönsterkonstruktör, avprovningsmöte 3 maj 2012 
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Figur 20. Ursprungliga mönsterdelar för napoleonkrage jämfört med de slutgiltiga. 
 

Kragståndet formas för att hjälpa kragen att stå ifrån och lyfta, främst 

framtill. Ovankantens sträcka kortas avsevärt, i linje med axeln och vid ett 

flertal punkter längre fram läggs kragståndets ovankant ihop totalt 1,5 cm. 

Samma ändring utförs även på kragens nederkant. I figur 20 ovan syns de 

slutgiltiga mönsterdelarna i svart. Figur 21 och 22 visar det uppsydda 

resultatet. 

 

 
 

 

Figur 21. Napoleonkrage med manschett med puff Figur 22. Napoleonkrage, närbild 
 

Ärmen med manschett och puff konstrueras utifrån instruktioner från 

Aldrich (2008, ss. 52-53). Inledningsvis tas insnittet på ärmen bort, istället 

formas ärmavslutet i nederkant för att bibehålla viss form. Manschetten 

konstrueras till 5 cm hög och 1 cm smalare än det ursprungliga ärmavslutet 

för att kunna hålla vidden från rynket på plats och inte falla ner, men 



- 23 -  

tillräckligt vid för att kunna användas utan att knäppas upp. Manschettens 

undre del minskas 3 mm för passpoaliering och den övre delen fixeras. 

Ärmen kortas sedan för att anpassas till manschetten, totalt kortas den 3 cm, 

de återstående 2 cm lämnas kvar för att kunna falla över som puff. Ärmen 

spräcks sedan upp 13 cm för att kunna samlas i rynk. Fodret till ärmen 

konstrueras utifrån Edlunds (2007) tillägg för foder i kappa (bilaga 5:1). 1 

cm läggs till i vidd och innerärmsömmen höjdes 1,5 cm. Istället för rynk 

läggs sex veck på vardera 1 cm. I figur 23 nedan visas den slutgiltiga ärmen 

i svart. 

 

 
 

 
Figur 23. Spräckt ärmavslut för manschett med puff 

 

Ståkragen konstrueras utifrån Aldrich´s (2008, ss. 72-74) Standing straight 

collar, 8 cm hög och med 1,5 cm lutning mitt fram istället för 1 cm. Den 

kraftigare lutningen ger kortare sträcka i ovankant för att inte falla fram för 

mycket i halsen. Mitt fram läggs det till en knäppkant på 2 cm, formad för 

att följa halshålet. Underkragen minskas 3 mm för passpoaliering och 

överkragen fixeras för bättre stadga. För att konstruera huvan använts 

Edlunds (u.å) dokument för duffelhuva med formad platta bak och söm mitt 

fram (bilaga 3:1). Efter att ha sytt upp ett test av konstruktionen flyttas 

huvans placering. Utgångsläget var från början mitt fram men nu placeras 

den istället 2 cm längre bak för att inte krocka med knäppkanten. Huvan 

höjs också 1 cm och ökas 1,5 cm i framkanten upptill för att få en mer 

formad framkant. Efter detta konstrueras foder och infodring med 

mellanlägg. Det uppsydda resultatet syns i figur 24 och 25, s. 24. 
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Figur 24. Ståkrage med huva, fram Figur 25. Huva, bak 
 

Puffärmen konstrueras utifrån Aldrich´s (2008, ss. 54-55) instruktioner för 

puffärm. Utgångsläget är ensömsärmen med borttaget insnitt och format 

ärmavslut. För att ge ärmen en nättare form och få tillägget på axeln att bli 

en puff och inte bara rynk kortas axeln 2 cm, vilket ökas motsvarande 

sträcka på ärmkullen plus ytterligare 2 cm för att få den att lyfta. Ärmkullen 

spräcks sedan upp totalt 9 cm för rynk och den hållning som fanns 

inkluderas i detta. Rynksträckan på framstycket placeras längre ner längs 

ärmhålet än på bakstycket för bättre proportion. Fodret till puffärmen 

konstrueras med samma tillägg i ärmkulle och innerärmsöm som ärmen med 

manschett, och samma teknik med 1 cm djupa veck istället för rynk både 

fram och bak. I ärmfållen läggs samma tillägg för bälg som på 

kappmodellens nederkant. Fållen fixeras sedan med samma fållband som 

kappmodellen samt en 5 mm bred stickning i nederkanten. Figur 26 visar 

puffärmens mönsterdel i svart, grundens i rött. 

 

 
 

 
Figur 26. Ärmkulle spräckt för puffärm 
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Fodret för livstyckena till detaljmodellerna konstrueras genom jämförelser 

med fodret till den första modellen. Foderdelarna tas in i detaljvarianten och 

omarbetas utifrån de ändringar som genomförts på ytdelarna i detaljerna, det 

vill säga ökat och sänkt halshål samt kortad axel. Även tillägget och utskäret 

för ryggslitsen på fodret tas bort. 

 
Graderade detaljkonstruktioner visas i bilaga 10:1-11:2, mönsterdelar i 

bilaga 12:1. 
 

 
 

3.7 Avprovning modell och detaljer 

När provet kommer tillbaka från provsömnadsavdelningen kontrolleras 

passformen, att det stämmer överens med måttlistan och att detaljer 

stämmer med de skisser som bifogats. Det provas av på företagets 

provmodell A
15

. Passformen är bra, dock skulle mer passande mellanlägg 

för ytmaterialet kunna användas. Infodringen drar ihop framkanten något, 

vilket gör att kappan slår ihop. Kragens främre kant på provet är något för 

formad, se figur 27. Detta beror på att linjen bör vara mer konvex, vilket är 

åtgärdat i mönstret. Kappans vänstra framkant har inte skurits helt trådrakt, 

vilket gör att mönstret inte följer rapporten. Annars är mönsterpassningen 

bra. Knapplaceringen på ärmen och ena sidan av sprundet bak motsvarar 

inte de instruktioner som givits i specifikationen, detta diskuteras under 

resultatdiskussionen. Detaljkonstruktionerna provas av på två 

provmodeller
16 

i storlek 38. Passformen är överlag god, ärmarna är dock 

något långa. Ståkragen har en bekväm form och lutning, däremot tenderar 

huvan och kragen att lyfta livstyckena, något som beror på halshålets form. 

Det är något för snävt och högt skuret. Halshålets form bidrar också till att 

skapa en dragning ner mot ärmhålet. Dragningen på prototypen förstärks 

också av den något för tunna axelvadden. Detta är något som kan förbättras 

i vidare studier. 
 

3.8 Specifikationer 

De specifikationer som krävs för kappmodellen tas fram i företagets PDM- 

system, Quest PDM. Skisserna ritas i Adobe Illustrator Cs5 för att sedan 

konverteras till png.-filer, vilket är det filformat som accepteras av Quest. 

För tillverkningen av provet krävs endast en måttlista i grundstorlek. En 

måttlista med full gradering tas också fram, vilket används senare i 

produktionsprocessen. Produktionskontoret syr provet på två veckor. När 

det anländer bifogas också måttlistan i grundstorlek ifylld utifrån provets 

mått för att kontrollera att det stämmer med måttlistan. 

 
Utöver måttlista skickas mellanläggsspecifikation, detaljskisser och 

materialspecifikation som behövs i form av ytatyg, foder och knappar. 
 
 

15 
Avprovningsmöte med provmodell A och extern handledare, 25 maj 2012 

16 
Provmodell C och D, avprovning Textilhögskolan 14 maj 2012 
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Mellanlägg och fixeringsband specificeras endast och tillhandahålls av 

leverantören. För detaljkonstruktionerna skapas fullt graderade måttlistor 

samt mellanläggsspecifikation. Trots att de skisser som använts var 

konverterade till png.-format tas de till en början inte in i PDM-systemet. 

För att lyckas importeras de in i företagets ritprogram Canvas och 

konverteras igen därifrån till png.-filer. Detta fungerar bra för de flesta 

skisserna, men detalj- och mellanläggskisser för detaljkonstruktionerna 

samt tvättråden för modellen kan inte föras in i systemet. För att få 

fullständiga specifikationer scannas de färdiga dokumenten in och använs 

som mallar för de som ska omarbetas. Därefter klipps rätt skisser in i 

dokumenten via Adobe Photoshop Cs5. Detta gör att skisserna i 

specifikationerna i vissa fall ser annorlunda ut sinsemellan, men det är en 

avvägning som görs för att få fullständig dokumentation. Specifikationerna 

återfinns som bilagor (bilaga 6:1 – 8:4). 
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4. Diskussion 
Nedan diskuteras resultatet och metoden som använts inom studien samt de slutsatser 

som framkommit. 
 

4.1 Resultatdiskussion 

Den grundkonstruktion som utarbetas i studien visar sig ha god passform 

baserat på de avprovningar som genomförs. Ensömsärmen är den ärm som 

överraskar något, då den på många sätt sitter bättre än tvåsömsärmen 

vilken traditionellt anses ha bättre passform. De problem som fanns hos 

tvåsömsärmen, att den pekade framåt och var för kraftigt formad, kunde 

åtgärdas efter avprovningarna och den sitter efter det bra på kappmodellen. 

 
Ett problem som skulle kunna visa sig i grundkonstruktionen är att 

sidsömmen kan få en viss lutning framåt. Detta syns inte tydligt vid de 

sista avprovningarna av grunden, men då modellen provas av i rätt 

material finns dessa tendenser. Frågan är om det beror på modellens 

konstruktion och material, eller om även grunden har detta fel, vilket 

förstärks i modellens material. Vissa andra balans- och formfel upptäcks i 

modellen, till exempel lyfts midjan i sidan med ett VIM på 5 mm på grund 

av att sidsömmen drar nedåt. Detta fel sågs aldrig på grunden, vilket gör 

att modellens ytmaterial och mellanlägg kan antas vara orsaken. 

 
Graderingen av grunden är en viktig del av studien. Den skillnadsmåttlista 

som används skiljer något ifrån de listor som delats ut inom utbildningen, 

främst i överärmsvidd och bystinsnittets gradering (bilaga 4:1, 4:2). På 

grund av den förändrade insnittsgraderingen väljs den metod som beskrivs 

i Gradering av grund där utgångsläget är en konstruktion med insnitt från 

axeln. Bystinsnittets gradering ökar mer enligt skillnadsmåttlistan för 

studien än de som tidigare använts, vilket blev lättare att ändra vid detta 

tillvägagångssätt. Vid avprovning av grunden i storlek 46 är passformen 

över bysten bra, vilket bidrar till att bystinsnittets gradering antas vara 

tillräcklig. 

 
Något som skulle kunna studeras mer är graderingen av de olika 

ärmtyperna. För att uppfylla studiens krav på variationsmöjlighet hade det 

bästa varit att få en gradering av ärmhålet som passar båda ärmtyperna. 

Beslutet att skapa två varianter av livstyckena med olika gradering, en för 

varje ärmtyp, minskar variationsmöjligheten men är ett nödvändigt beslut 

då vidare arbete med graderingen inte rymds inom tidsramen för studien. 

Vid en mer omfattande studie skulle även ytterligare ett prov i storlek 46 

kunna sys upp för kontroll av den justerade graderingen. 

 
Provet som syddes upp av företagets provsömnadsavdelning stämmer väl 

med de specifikationer som givits. Fållbandet i nederkanten gör fållen lite 

styv, vilket ställer ut den för mycket. 
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Även mellanlägget i infodringen skulle kunna bytas ut eftersom 

ihopdragningen av framkanten antas bero på att mellanlägget krympt mer 

än ytmaterialet. Ytmaterialet är som tidigare beskrivet grovt och ganska 

glestvävt. På grund av detta borde eventuellt större delar av sidpanelerna 

fixeras med mellanlägg för att behålla formen. 

 
Vissa av de detaljer som konstruerats och sytts upp motsvarar kraven, 

andra skulle kunna bearbetas ytterligare i konstruktion och material. Den 

krage som var konstruerad för modellen är bättre i manchestertyget än i 

det grova tyget den syddes i för modellen. För att få kragen att resa sig lite 

mer bak skulle kragståndet kunna konstrueras högre bak än fram, men som 

konstruktionen ser ut nu blir den något mer feminin vilket även är tanken. 

 
Manschetten med puff är förhållandevis enkel i konstruktionen. Fodret 

skulle kunna konstrueras något mindre i den spräckta nederkanten än ytan 

som en materialbesparing. I det uppsydda provet har yta och foder lika vid 

nederkant. I övrigt är detaljen bra. 

 
Prototypen med ståkrage, huva och puffärm kan vidareutvecklas vid en 

mer omfattande studie. Puffärmens tillägg för rynk är tillräckligt, 

eventuellt kan det minskas något för en lite smalare överärmsvidd. Även 

här skulle fodret kunna konstrueras mindre på samma sätt som 

manschettens puff. 

I båda detaljprototyperna används samma tjocklek på axelvadd som för 

modellen, 5 mm. Båda detaljerna skulle kunna ha en tjockare vadd för att 

lyfta och ge mer volym åt ärmen. Även en reglingsvadd skulle behövas för 

att hålla ut ärmkullen på puffärmen. Något som också kan förbättras vid 

vidareutveckling av konstruktionerna är halshålets form på detaljen med 

huvan. 

 
Huvan har en fin form tack vare den rundade plattan baktill som gör att 

den ligger intill bakhuvudet på ett bra sätt. De extra centimeter som lades 

till i höjd och vidd framtill resulterar i en bekväm volym, möjligen är 

tillägget i höjd något stort då huvan kan falla ut i ovankant när den ligger 

nedfälld mot ryggen. 

 
Specifikationerna som togs fram inom företagets PDM-system ger 

tillräckliga instruktioner för att få ett godkänt provplagg. Däremot skulle 

vissa små justeringar av bland annat skisser kunna förtydligas. På skissen 

för ärmavslutet sitter knapparna placerade med mellanrum men enligt den 

knappmall och de knappar som skickades med ska de placeras omlott. 

Produktionskontoret har valt att försöka gå efter skissen, vilket gör att 

knapparna inte sitter över de markerade knapphålen och med något ojämn 

placering. Även sprundets avslutning mitt bak skulle ha specificerats 

tydligare. 
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Bland de bifogade dokumenten finns ingen skiss över hur detta ska sys. 

Ena sidan på sprundet är inte sytt på det sätt som mönstret är konstruerat 

för, däremot har resultatet ändå blivit godtagbart. 

 
Den måttlista i grundstorlek som skickades inför sömnaden av provet 

angav att fållen skulle vara 160 cm. Detta är en felaktig avmätning i 

mönstret, måttet är nu justerat utifrån provets mått till 144 cm. Figur 27 

visar den ifyllda kontrollmåttlistan. 

 

 
 
 

Figur 27. Provplaggets kontrollmåttlista ifylld av produktionskontoret 
 

 
 

4.2 Metoddiskussion 

Metoden för att utarbeta det grundmönster som önskades inom studien 

fungerar väl. Att konstruera två grunder genom olika tillvägagångssätt ger 

en möjlighet att se fördelar och nackdelar hos båda grunderna. En annan 

positiv effekt som upptäckts är att vid avprovning av de båda grunderna är 

det enligt provmodellen
17 

lättare att känna fel och brister hos grunderna 

när de provas precis efter varandra. 

 
Tillvägagångssättet att gradera grunden utifrån grund A och sedan 

överföra koordinaten till grund B har givit ett tillfredställande resultat. 

Däremot skulle graderingen av ärm- och ärmhål kunna utarbetas 

annorlunda. Idén att först gradera den ena typen av ärm och sedan anpassa 

den andra är inte tillämpbar. 
 

17 
Provmodell A, avprovningsmöte 20 april 2012 
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Vid ytterligare studier kan ett annat tillvägagångssätt användas, till 

exempel där de båda ärmarnas gradering istället jämkas ihop. Ett problem 

vid avprovning i storlek 46 är också den brist på provmodeller och 

provdockor i rätt storlek. Provmodell B hos företaget motsvarar inte 

måttlistan för storlek 46. Detta togs hänsyn till vid avprovningen, men 

resultatet är inte helt tillförlitligt. Den provdocka som finns tillgänglig i 

storlek 46 är inte heller optimal för studien. 

Ett av de viktigaste måtten för gradering i större storlekar är 

överärmsvidden. Dockan har tyvärr ingen arm, vilket gör att ärmformen 

inte kan avgöras av avprovningen. 

 
Kappmodellen omarbetades under studiens gång från ursprungsidén till en 

mer komplicerad modell, för att sedan gå tillbaka till den första planen. 

Detta har som tidigare nämnts ingen påverkan på den slutliga modellen, 

men påverkar valet av detaljkonstruktioner. För att undvika det merarbete 

som förändringen skapar skulle studien kunna läggas upp annorlunda. Mer 

hänsyn borde tagits till forskningsfrågorna och syftet i studiens början. Då 

skulle inte modellen omarbetats för att ge större utmaning inom 

konstruktion, utan detta hade stannat vid detaljerna. Även ytmaterialet 

skulle kunnat analyseras ytterligare. Då hade det antagligen upptäckts att 

det inte lämpar sig för den typen av konstruktion som sedan användes i 

napoleonkragen. 

 
Arbetssättet kring detaljkonstruktionerna fungerar som avsett. Tanken att 

sätta ihop detaljerna till två fulla modeller och sy upp dem i midjekorta 

varianter ger en tydligare bild än vad enskilda delar skulle ha gjort. 

Däremot kräver det mer arbete att få alla delar att korrespondera inom en 

modell än vad enskilda konstruktioner kräver. För att frigöra mer tid för 

passformsändringar skulle enskilda delar vara mer passande för studien. 

Dock är det betydligt svårare att prova av dessa än fulla modeller. 

Fördelarna med det valda arbetssättet anses väga tyngre än nackdelarna. 

 
Tidigare under utbildningen har PDM-system presenterats. Då många 

företag idag använder sig av dessa är det en stor fördel att få ta del av 

företagets PDM-system Quest PDM. Inom designteknikerutbildningen 

strävas det efter produktionsvänlighet, varför framtagandet av 

specifikationerna på detta sätt inom studien ger en rättvis bild av arbetet 

hos konfektionsföretag. Däremot skulle systemets kompatibilitet med 

Adobe Illustrator och Kaledo Style kontrollerats mer noggrant. Nu blev det 

problem med att få in skisserna i systemet och speciellt detaljernas 

specifikationer fick klippas ihop i Adobe Photoshop i efterhand. Det har 

också diskuterats att svårigheterna med att använda skisserna kan bero på 

att modellen och skisserna inte ligger orderlagda i systemet. PDM- 

systemet kan då troligtvis inte sätta samman skisserna till fulla dokument. 
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För ett bättre resultat kan antingen noggrannare kontroller genomföras i 

förhand, eller så kan specifikationerna utarbetas i Excell som under 

tidigare kurser inom utbildningen. 
 

4.3 Slutsatser 

Det grundmönster som togs fram inom studien har god passform. De båda 

ärmtyperna sitter också bra. Metoden att konstruera två grunder utifrån 

olika arbetssätt fungerar väl då det ger en god överblick av grundernas 

fördelar respektive nackdelar. De passformproblem som fanns på 

tvåsömsärmen och formen över ryggen har lösts genom de angivna 

ändringarna. I fortsatta studier skulle graderingen av grundernas ärmar 

kunna vidareutvecklas. 

 
Den kappmodell som utarbetats visar på att grundmönstret passar bra för 

vidareutveckling av bland annat klassiska modeller. De 

detaljkonstruktioner som skapats i form av krage och slag, fickor samt 

ryggslits fungerar bra tillsammans. Foderkonstruktionen som använts är 

lämplig för modellen, tilläggen för bälgar i fåll och ärmavslut samt 

tillägget och utskäret för ryggslitsen är tillräckliga. Mellanlägget som 

använts i infodringen framtill skulle kunna bytas ut. Det har troligtvis 

krympt mer än ytmaterialet vid fixering, vilket orsakar sammandragningen 

i framkant. 

 
Detaljkonstruktionerna som satts samman till två korta modeller uppfyller 

till övervägande del kraven. Den krage som från början utformats för 

kappmodellen är förhållandevis genomarbetad och passar bra i det material 

den sytts upp i. Ståkragen är den del av detaljkonstruktionerna som kn 

förbättras mest. Speciellt halshålets storlek och form kan utformas 

annorlunda. 

 
Specifikationerna för modellen och de två detaljkonstruktionerna kan i 

vissa avseenden vara tydligare. Detaljskissen för knapplacering 

överensstämmer inte med den knappmall och de knappar som skickats 

med mönstret. Dokumenten brister också i enhetlighet då vissa skisser 

varit tvungna att klippas in från Adobe Photoshop Cs5 till redan 

inskannade specifikationer. 
 

 
 

4.4 Slutord 

Studien har varit mycket lärorik på flera sätt. Bland annat inom 

mönsterkonstruktion, men kanske främst i hur ett större konfektionsföretag 

arbetar. Under studien framkom vissa frågeställningar och problem som 

skulle kunna diskuteras vidare i framtida studier. Främst gäller det frågor 

kring gradering av ärmarna. Jag vill tacka det företag som ställde upp med 

handledare och avsatte tid för mitt arbete. Även min interna handledare på 

Textilhögskolan, Björn Schollin, har varit en stor hjälp under studien. 
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3:1, Duffel kapuschong (Margareta Edlund)  

 

 

 

 



- 41 - 

4:1 Skillnadsmåttlista utifrån företaget  
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4:2 Skillnadsmåttlista DAM - överdelsplagg (Christina Svensson)  
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5:1 Fodrad kappa (Margareta Edlund)  
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6:1 Produktspecifikationer, plaggskiss (Jennie Edberg)  
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6:2 Produktspecifikationer, materialspecifikation (Jennie  

 

Edberg) 
 

 

 



- 46 - 

6:3 Produktspecifikationer, måttskiss (Jennie Edberg)  
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6:4 Produktspecifikationer, måttlista stl 38 (Jennie Edberg)  
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6:5 Produktspecifikationer, måttlista (Jennie Edberg)  
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6:6 Produktspecifikationer, skiss insida (Jennie Edberg)  

 

 
 

 



- 50 - 

6:7 Produktspecifikationer, detaljskisser (Jennie Edberg)  

 

 
 

 



- 51 - 

6:8 Produktspecifikationer, mellanläggspecifikation (Jennie 
Edberg) 

 

 

 

Jämförelse mellan dokument från Quest PDM och originalbild 
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6:9  Produktspecifikationer,  mellanläggsspecifikation  2  (Jennie 
Edberg) 
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7:1 Produktspecifikationer detalj 1, plaggskiss (Jennie Edberg)  
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7:2 Produktspecifikationer detalj 1, måttskiss (Jennie Edberg)  
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7:3 Produktspecifikationer detalj 1, måttlista (Jennie Edberg)  

 

 

 

 



- 56 - 

 

 

7:4 Produktspecifikationer detalj 1, mellanläggsspecifikation 
(Jennie Edberg) 
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8:1 Produktspecifikationer detalj 2, plaggskiss (Jennie Edberg)  
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8:2 Produktspecifikationer detalj 2, måttskiss (Jennie Edberg)  
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8:3 Produktspecifikationer detalj 2, måttlista (Jennie Edberg)  

 

 

 

 



- 60 - 

 

 

8:4 Produktspecifikationer detalj 2, mellanläggsspecifikation 
(Jennie Edberg) 
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9:1 Gradering modell, ytmaterial (Jennie Edberg)  
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9:2 Gradering modell, foder (Jennie Edberg)  
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9:3 Gradering modell, mellanlägg (Jennie Edberg)  
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10:1 Gradering detalj 1, ytmaterial (Jennie Edberg)  
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10:2 Gradering detalj 1, foder och mellanlägg (Jennie Edberg)  
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11:1 Gradering detalj 2, ytmaterial (Jennie Edberg)  
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11:2 Gradering detalj 2, foder och mellanlägg (Jennie Edberg)  
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12:1 Mönsterdelar i grundstorlek (Jennie Edberg)  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Besöksadress: Bryggaregatan 17    Postadress: 501 90 Borås    Hemsida: www.textilhogskolan.se 

http://www.textilhogskolan.se/

