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Sammanfattning  
För företag som arbetar med måttlistor och skisser och låter mönstret skapas på en fabrik 

kan det vara problematiskt att få plaggen att sitta som man vill. Speciellt svårt kan det vara 

med ärmhål, ärmkullar och halshål. Jag har arbetat med ett sådant företag för att ta fram en 

kappa och klänning från designskisser i sextiotalsstil med modern passform i storlekarna 

XS-XL. Moderniseringen innebär till exempel mer rörelsevidd, inte spetsig byst och längre 

ärmar. Till detta skapas plaggmåttlistor, materialspecifikationer och plaggdelsdokument 

för att plaggen ska vara färdigt för att produceras på fabrik. Jag har utgått från 

grundkonstruktioner i både gammal och ny litteratur och följt upp med avprovning på 

provmodell/docka som jag gjort ändringar på tills en tillfredställande konstruktion blivit 

till. Denna har jag sedan graderat. I rapporten ingår en detaljbeskrivning av processen och 

de problem som uppstått. Då inget fabriksprov gjordes i det riktiga tyget är det osäkert om 

några ändringar kan behövas göras innan produktion men ett bra prov gjordes i liknande 

material. 

 

Nyckelord: mönsterkonstruktion, vintage, retro, passform, gradering, klänning, kappa 
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Abstract  
 

For companies that only work with measurement charts and design and has the pattern 

created by a factory it can be problematic to achieve a good fit. Especially there can be 

problems with the scye, sleeve head and neck opening. I have worked with such a company 

to create a coat and dress in a sixties style with a modern fit from design sketches in sizes 

XS-XL. The modernization means for example no pointy bust and a fit that works in 

everyday life. For this measurement charts, material specifications and pattern piece 

documents are created and everything should be ready for production in a factory. I started 

with constructing pattern blocks from both new and old literature and followed up with 

fittings on a model/mannequin and made changes until a satisfactory construction had been 

obtained. These I graded. In the report there is a detailed description of the process and the 

problems that have occurred. Because no factory sample was made with the actual fabric 

it’s uncertain if any changes are needed before production but satisfactory samples were 

made with similar fabrics. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
För ett företag som enbart arbetar med måttlistor och skisser och låter mönstret skapas 

på en fabrik långt bort kan det vara problematiskt att få plaggen att sitta som man vill. 

Speciellt svårt kan det vara med ärmhål, ärmkullar och halshål. 

 

Projektet utförs ihop med ett litet konfektionsföretag som funnits i knappt 10 år. De 

följer nödvändigtvis inte det aktuella modet utan tittar gärna bakåt i tiden. 

 

Ett annat problem är att skapa en modern passform för plagg som är inspirerade av äldre 

tider och i det här fallet sextiotalet. Detta kan enligt företaget till exempel handla om 

att göra byst mindre spetsig eller att göra kappärmarna längre än de var förr i tiden. Ett 

annat steg i moderniseringen är vikten av rörelsevidd. Då kundgruppen är äldre än 30 

år ska det till exempel gå att böja sig ner och plocka upp ett barn. Ett annat exempel på 

att utöka funktionen är större fickpåsar. Sömnaden är dessutom annorlunda än förr till 

exempel nederkanten på kappan. Plaggen måste anpassas för dagens fabriker och 

tillverkningsprocess.  

 

Problemet inkluderar alltså inte vad modern passform innebär (det är redan definierat 

ovan) utan hur vi löser ovanstående specifika frågor. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att för ett företag konstruera och gradera en 60-talsinspirerad 

klänning och kappa utifrån två designskisser och att göra tillhörande plaggmåttlistor, 

materialspecifikationer och plaggdelsdokument. Målet är att plaggen ska vara så gott 

som färdiga för att produceras på fabrik. Nedan följer två frågor som rapporten ämnar 

svara på. 

 

Hur går det i ett specifikt fall till att göra en klänning och en kappa som ska vara tydlig 

sextiotalskänsla utan att inskränka på en modern passform (definierat enligt ovan)? 

 

Är det i det här fallet bättre att utgå från en grund från sextiotalet eller en ny grund när 

man skapar plagg i sextiotalsstil med modern passform? 

 

1.3 Avgränsningar 

Jag arbetar med två modeller; en kappa och en klänning. Modellerna konstrueras 

enbart för vävda material. Till klänningen konstrueras en isatt ensömsärm och till 

kappan en tvåsöms kavajärm. Grundstorleken är S och plaggen graderas till företagets 

vanligen förekommande storleksserie XS-S-M-L-XL. Prover sys endast upp i storlek 

S för avprovning på företagets egen provmodell. 
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2 Metod 
Under kapitlet metod beskrivs genomförandet av arbetet. 

2.1 Forskningsstrategi 

Jag använder mig av experiment i form av konstruktion i Lectras programvara Modaris 

uppföljt av avprovning på provmodell och docka av uppsydda toiler.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Mycket av arbetet baseras på tidigare kunskap. Som grund för konstruktion används 

litteratur och mönsterkonstruktionsböcker och för återstående arbete diverse 

konstruktions- och graderingsdokument från lärare. Vid graderingsarbetet används 

företagets måttlistor.  

2.3 Genomförande 

Under det första mötet med företaget diskuteras klänningens och kappans design. 

Klänningen ska utgå från en skiss som är inspirerad av en existerande festklänning från 

sextiotalet. Även kappan ska utgå från en skiss. Se figur 1 för dessa skisser. Vi 

diskuterar detaljer på kappan som krage, knappar, fickor och axelvaddar. Viktigt med 

klänningen är att den är djup i ryggen men ändå tillräckligt hög för att täcka en standard-

BH.  

 

 
 

 

För att svara på frågan om det är bättre att arbeta från en äldre grund eller en modern 

används grunden ”close fitting bodice block” från Aldrich (2009) till klänningen och 

till kappan används ”The Basic Coat or Bodice Block Draft” (Heath, 1971). Till 

klänningen använder jag enbart företagets måttlista medan till kappan både deras 

måttlista och ”Standard Body Measurement” (Aldrich, 2009, s.11). Det uppstår 

problem med den äldre grunden så jag använder även ”The Two-piece Sleeve Block” 

(Aldrich, 2009, s.24) för kappans ärm. 

 

Klänningens första toile sys upp i toileväv och provas på docka i storlek C36. Det sys 

en ny kjoldel innan den provas på företagets provmodell. Provmodellen anses vara av 

storlek small. Inga mått kontrolleras utan plaggen ska helt enkelt passa denna modell 

som kommer användas genomgående i arbetet. Med företaget diskuteras vidden på 

kjoldelen. Efter det sys en andra toile med ändringarna i toileväv. Denna provas på 

modellen och ändringar som behövs göras skrivs ner. Nu konstrueras fodret för 

klänningen då den börjar närma sig färdig. En tredje toile sys upp i ett stretchigt 

bomullssatäng och nu sys även ett foder i bomull. Den tredje toilen provas på docka 

och modell innan det slutgiltiga klänningsprovet sys upp i provtyget. 

 

Figur 1 Företagets designskisser av klänning och kappa 
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Under utvecklingen av kappan följs samma steg. Först sys en toile och provas på 

modell. Den andra toilen sys i en grövre bomullsgabardin för att bättre matcha hur det 

slutgiltiga tyget beter sig. Denna provas av på modellen. Hur ficklocken ska se ut och 

sitta bestäms ihop med företaget. Den tredje toilen sys upp i samma tyg. 

 

Under plaggens utveckling ändras även vilket tyg plaggen ska sys upp i. Det tyget som 

bestäms finns inte på lager och liknande tyger måste hittas. Företaget ordnar delvis ett 

nytt tyg och jag letar upp andra tyger i lokala butiker. Fodertyget ersätts också med 

liknande tyg ur lokala butiker eftersom det inte går att få fram det tilltänkta. 

 

Till graderingen sätts en skillnadsmåttlista ihop från företagets plaggmåttlistor men den 

avviker från tidigare erfarenhet av en bra skillnadsmåttlista så vissa mått tas ifrån 

Svenska Textilforskningsinstitutet (1979, ss. 32-33) och Svensson (2010). 
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3 Resultatbeskrivning  
Under kapitlet resultatbeskrivning beskrivs resultatet. 

3.1 Utvecklig av klänning  

Konstruktion av grunden ”close fitting bodice block” från Aldrich (2009) görs med 

hjälp av företagets måttlista. Mitt fram och mitt bak tas 1 cm bort för att grunden 

innehåller för mycket rörelsevidd. Därefter formas midjan med insnitt och klänningen 

förlängs. Efter det att grunden konstruerats ritas modellen med avskärning i midjan. 

Kjolen spräcks genom att lägga ihop insnitten och öppna upp nertill. Ärmen ändras från 

grundkonstruktionens 1 cm i tillägg till 5 mm och VIM:as (veck i mönster) 1 cm på 

mitten mot ärmslutet. 

 

Jag skriver ut mönsterdelarna och syr en toile i toileväv som provas av på docka. Halsen 

är bra men den är för lös under bysten. Kjoldelen är för kort och tajt för att jag glömt 

kontrollera stussmåttet när jag spräckte den. Midjeinsnitten fram ökas, kjolen spräcks 

mer och förlängs. Den nya kjoldelen sys på den ändrade överdelen. 

 

Klänningen ska enligt specifikationerna från företaget ha halvt foder. Jag diskuterar 

hur sömnaden ska lösas med min handledare och kommer fram till att det inte 

kommer att fungera. Handledaren tipsar om ett mellanläggsband med förstärkande 

tråd som klistras på fodret och därför inte riskerar genomslag. Dessutom har det låg 

smältpunkt och är smalt så att det inte stör. 

3.1.1 Första avprovningen 

Den första toilen provas av på företagets provmodell. Det behövs två stycken 3 mm 

insnitt bak då den är lite lös i midjan. Jag minskar insnittet under bysten med 1 cm och 

tar istället av det i sidan för att försöka minska den spets som bildas på bysten. Jag 

spräcker halshålet 3-4 mm för att det trycker mot nyckelbenet. Ärmen kortas 23 mm 

och hållning och vidd minskas för att skapa ett nättare intryck. Sedan tas 10 mm bort 

på främre ärmkullen för att den pekar bakåt. Se figur 2. 

 

 
Figur 2 Uppspräckning i halshålet och avtagning på ärmkullen 
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Vi kommer fram till att kjoldelen ska vara vidare för att täcka in kunder som är större 

nedtill men även för att det är fint. Då det inte på grund av sömnaden fungerar med 

halvfodrat kommer vi överens om att ändra till en helfodrad klänning. En ny toile sys 

upp med ovanstående ändringar. 

3.1.2 Andra avprovningen 

Den nya toilen provas av på modell på företaget. Försöket att ta av på sidsömmen mot 

midjan blev inte som vi tänkte oss. Vi kom överens om att ett till bystinsnitt mot 

sidsömmen behövdes även fast det blir många insnitt. Passformsfördelen överväger 

nackdelarna. 

 

Ett foder konstrueras med 8 mm mer vidd i midja och 20 mm mer vidd över stuss. Jag 

behöver ta bort 5 mm mitt bak på fodret för att dragkedjan ska få plats. För att det inte 

ska bli en klack där dragkedjan slutar och foderdelarna ska sys ihop tas 5 mm av hela 

vägen mitt bak. Från dragkedjans slut till fåll saknas därför 10 mm i vidd som läggs ut 

fördelat på sidsömmarna. Foderkjolen görs 20 mm kortare än ytatyget.  

 

Jag syr upp en ny toile i ett tyg som liknar det som klänningen är tänkt att produceras i 

(stretchig bomullssatäng). Ett foder i bomull sys som liknar den tunna viskos det ska 

produceras i. 

3.1.3 Tredje avprovningen 

Den nya toilen provas av på docka och sedan på modell på företaget. Det behöver läggas 

på några mm mitt fram och mitt bak för att det bildas dragningar på kjolen (se figur 3). 

 

 
Figur 3 Dragningar på kjol 
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Fodret konstrueras klart med kortare insnitt mot bysten för att inte slutet på sömmarna 

ska hamna på samma ställe som klänningen och därmed bli otympligt. Jag lägger på 

några millimeter marginal i främre ärmhål så att fodret inte riskerar att dra över bysten. 

 

Jag syr upp ett provplagg i det riktiga tyget. Se avsnitt 3.7 Slutresultat för en beskrivning 

av detta. 

3.2 Utvecklig av kappa 

Grunden konstrueras enligt ”The Basic Coat or Bodice Block Draft” (Heath, 1971) med 

mått från företaget och från ”Standard Body Measurement” (Aldrich, 2009, s.11). Jag 

tar bort 5 mm mitt bak och mitt fram då det verkade vara för mycket rörelsevidd. Ärmen 

till grunden (Heath, 1971) är inte formad så som jag är van att en bra tvåsömsärm är. 

Den innehåller dessutom 6 cm hållning. Då det är svårt att göra så stora ändringar och 

få ett bra resultat. Därför konstruerar jag en ny ärm, ”The Two-piece Sleeve Block” 

(Aldrich, 2009, s.24), och formade den efter ärmhålet. När grunden är klar ritas 

modellen in med skärning från ärmhålet bak och fram. Se figur 4 för 

modellkonstruktion. Sedan skriver jag ut och syr upp en toile i toileväv. 

 

3.2.1 Första avprovningen 

Kappan provas av på modell på företaget. Jag ökar 4 mm mitt bak och mitt fram igen. 

Sidopanelen spräcks 8 mm och främre ärmhålet gröps ur för att det är för smalt. 

Ärmhålsdjupet sänks 5 mm för att det är för högt. Jag flyttar bystpunkten utåt och uppåt 

för placeringen hamnade helt fel på kroppen. Lutningen på bystinsnittet såg för platt ut 

så jag vinklar om det. Jag lägger på 3 mm på framstyckets inre axelspets för att 

framstycket dras uppåt och kappan faller bakåt.  

 

Urringningen sänks 20 mm fram och 13 mm på sidan för att stilen ska stämma bättre 

med en vårkappa. Jag VIM:ar 4 mm från bystpunkt till halshålet för att den inte ska 

lyfta kring nyckelbenen. Längden kortas 10 mm för att den ska passa ihop med 

Figur 4 Modellkonstruktion 
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klänningen. Midjan höjs 8 mm för att kappan inte ska ge känslan av att hänga på höften. 

Det ser nättare ut när vidgningen börjar högre upp och det går ihop bättre med 

klänningen som har en hög midjeavskärning. Stuss- och fållvidd ökas och midjeinsnittet 

minskas med 6 mm. Även ärmens vidd ökas. Jag syr upp en ny toile i en grövre 

bomullsgabardin tänkt till kavaj. 

3.2.2 Andra avprovningen 

Vid avprovning på modell märker jag att det är för mycket tyg i sidan under armarna. 

Viddmåttet minskas därför på sidopanelerna med 1 cm men ärmhålsbredd minskas bara 

7 mm. Det vill säga halva ryggbredden blir 2,5 mm mindre och halva bröstbredden 0,5 

mm mindre. Formen ökas i midjan genom att öka varje insnitt med 4 mm. Däremot vill 

jag behålla vidden i nederkanten och ställer därför ut avskärningarna mer. 

 

Jag vrider ärmen framåt i pivotpunkten så att ärmen hänger mer lodrätt och inte pekar 

så mycket framåt. Detta för att undvika dragningar. Kullen höjs några mm och ärmen 

tas in 28 mm över armbågsvidden. Överarmsvidden smalnas av med 12 mm delvis för 

att bli smalare men också för att passa med den smalare ärmhålsbredden. Bakre 

ärmsömmen svänger framåt för mycket så jag vinklar om den. Se figur 5. 

 

 
Figur 5 Svart representerar ny linje 

 

Främre rundningen ökas på kragen med 5 mm och tas av 5 mm mitt bak där den är för 

bred. Jag VIM:ar kragen bak för att ytterkanten på kragen är för lång. Se figur 6 för 

beskrivning av kragändringar. 
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Figur 6 Svart representerar ny linje 

 

Ficklocket är för brett och högt så jag minskar det. Jag bestämmer tillsammans med 

företaget ficklockets placering och lutning så att det sitter i ett bra förhållande till resten 

av kappan och inte hamnar för långt bak på kroppen.  

 

Bystformen är för platt och det känns snarare som en för stor storlek. Jämförelsevis är 

kappans bystinsnitt 4,5 cm medan klänningens 6,7 cm och för en kavaj i Aldrich (2009) 

är bysinsnittet 7 cm. 

 

Ett annat problem kappan har är att den öppnar sig framtill som normalt löses genom 

att VIM:a över midjan. Istället lägger jag VIM:et mot bystpunkten så att jag även löser 

det föregående problemet med bystens form. Detta vinklar dock mitt fram-linjen inåt 

så jag korrigerar detta genom att dra en ny mitt fram-linje från halshålspunkten till 

nederkantspunkten. Därmed tillkommer 2 cm extra vidd mitt fram över bysten. Även 

nederkanten blir sned så jag rätar ut denna genom att lägga till 5 mm. Se figur 7. Jag 

syr upp en ny toile med ändringarna.  

 

 
 

3.2.3 Tredje avprovningen 

Toilen provas av på docka och sedan på modell på företaget. Ärmhålet börjar lite för 

långt in på axeln så jag lägger på 1,5 cm på axelsömmen vilket även hjälper passformen 

på ärmkullen. Kjoldelen är för stor och bullig och står dessutom ut baktill så vidden på 

fållen minskas med totalt 22 mm och får en rakare skärning. 

 

Jag konstruerar sedan en under- och överkrage och syr upp ett prov som blir bra. 

Överkragen ökas 8,5 mm mitt bak för att kunna råda. Vid den rundade formen är 

överkragen 3 mm större. Se figur 8. 

 

Figur 7 VIM mot byst, ny mitt fram 
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Figur 8 Under (blå) och överkrage (svart). 

 

Ett provplagg sys upp i det slutgiltiga tyget med nedanstående foderkonstruktion och 

klädda knappar slås i samma tyg.  Se 3.7 Slutresultat för en beskrivning av det färdiga 

provplagget. 

3.2.4 Kappans foderkonstruktion 

Infodringen gör jag 8 cm bred mot framkant, 4 cm vid axelsöm och 9 cm djup mitt bak. 

Upptill görs infodringens framkant 4 mm kortare.  Denna hållning sprids ut över en 

decimeter i sömnaden. Detta för att tvinga kappans halsöppning att ligga mot bröstet, 

inte glappa och öppna sig. Infodringen har ett medeltjock stumt mellanlägg för att hålla 

formen. 

 

I grunden utgår jag från Schollin (u.å.) för kappans foderkonstruktion. Jag avviker dock 

i måtten på vissa ställen för att bättre passa min konstruktion och det faktum att det är 

ett damplagg. Mitt bak lägger jag ett veck på 15 mm. Fodrets slits konstrueras enligt 

dokumentet. Foderframstyckets bystinsnitt lägger jag som ett veck i sömmen mot 

infodringen. I den sömmen har foderframstycket 1 cm hållning som är fördelat mellan 

hack. Fållen på kappan är 2,5 cm och fodret har en bälg i nederkant på fåll och ärmfåll 

på 1 cm. 

3.3 Tyg 

Den första designidén är att kappan och klänningen ska vara i samma tyg. Designern 

ändrar sig och bestämmer att kappan ska vara i ett grövre, blommigt tyg och klänningen 

i bomullssatäng. Det är osäkert om det blommiga finns på lager därför behöver företaget 

hitta ett annat tyg åt provplagget. Under sista avprovningen har företaget ett tyg som 

ska vara både till kappan och till klänningen. Jag anser att det är för tunt att sy kappan 

i men att det fungerar till klänningen. Jag letar i flera olika tygaffärer och slutligen hittas 

ett tyg till kappan som har liknande känsla som det blommiga produktionstyget. 

3.4 Foderdesign och fodermaterial 

Klänningen är tänkt att lanseras för vår/sommar och skall därför kunna bäras barbent. 

Då den inte behöver glida mot strumpbyxor så behöver den endast vara halvfodrad. 

Företaget vill ha blankt foder i naturfiber för att det inte ska bli svettigt i varmt väder. 

Sömnaden med ett halvfoder går inte att lösa utan att låta fodret hänga löst på insidan. 

Jag föreslår därför att ändå ha ett helfoder. Det går inte att hitta det tänkta fodret i 

tygaffärerna. Slutligen bestämmer vi oss för att ta ett viskossatängfoder till både 

klänning och kappa. Detta finns inte att tillgå i rätt färg så jag inhandlar ett vanligt 

acetatfoder till provet som fungerar som ett substitut.   
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3.5 Gradering 

Från början bestämmer jag mig för att använda företagets måttlista. Jag får några gamla 

plaggmåttlistor från tidigare plagg de producerat och utifrån de sätts en 

skillnadsmåttlista ihop innehållande byst, midja, stuss och 8 andra mått. Deras 

skillnadsmått avviker så mycket från de skillnadsmåttlistor jag har använt mig av under 

utbildningen att jag bestämmer mig för att sätta ihop en egen. I slutändan används byst, 

midja och stuss från företaget och resten av de 8 skillnadsmåtten härleds från 

skillnadsmåttlistor från Svenska Textilforskningsinstitutet (1979, ss. 32-33) och 

Svensson (2010). Skillnadsmåtten anpassas efter 1 ½ måttökning per storlek eftersom 

företaget använder det (till exempel bröstmåttet ökar 6 cm per storlek mot det vanliga 

4 cm). 

3.5.1 Gradering av klänning 

Jag följer Svensson (2010) för gradering med ovanstående måttlista. Jag vill behålla 

urringningen på ryggen så mycket som möjligt. För att urringningen inte ska få för lång 

sträcka upp till axeln, som flyttas 7,5 mm, så väljer jag att låta botten på urringningen 

följa med axeln 5 mm. Då inre axelspetsen flyttas 3,75 mm utåt sidan så flyttas hörnet 

i botten på urringningen 2,5 mm utåt sidan för att linjen där emellan inte ska ändras i 

vinkel. 

3.5.2 Gradering av kappa 

I grunden följer jag Svensson (2010) för gradering med ovanstående måttlista. 

Skärningen på bak- och framstycket flyttas 9 mm utåt och sidopanelen växer 6 mm åt 

varje håll. För att hitta förflyttningen för punkterna i ärmhålet i den främre avskärningen 

används en blusgrund där bystinsnittet ligger mot ärmhålet. Bystpunkten och båda 

punkterna för insnittet är alla graderade efter bystpunkten. Detta för att insnittet inte går 

ut till sidsöm och då är kortare än vanligtvis.  

 

Till ärmgraderingen används kurvorna från de två ärmdelarna och sätts ihop till en 

vanlig ensömnsärmskurva. Denna nya ärm graderas enligt dokumentet. Glidande 

punkter läggs in för att representera avskärningen. Dessa graderas i höjdled hälften av 

vad ärmkullens topp görs. Se figur 9. När graderingen stämmer flyttas koordinaterna 

från de åtta graderade punkterna till tvåsömsärmen. 

 
Figur 9 Ihopsatta ärmkurvor med gradering 
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Min första tanke var att inte gradera ficklocket för att slippa ha olika storlekar i 

produktion. Men de skulle se för små ut i största storleken så jag bestämmer mig för att 

göra en proportionerlig gradering. De graderas 3 mm åt varje håll vilket ger en skillnad 

på 24 mm från XS till XL. 

3.6 Dokument 

Jag gör en header i Microsoft Excel och fyller i viktig information om modellen. Sedan 

klistrar jag in den i Microsoft Word och detta bildar nu en grundmall som jag använder 

till många olika dokument. Se bilagorna A-J för headern. 

 

Mönsterdelarna från klänningen respektive kappan läggs in i Kaledo Style för att få en 

bra grund med rätt proportioner att kalkera på. Utifrån detta görs två technical drawings. 

Jag använder även dessa bilder för att göra en måttagningsanvisning till 

plaggmåttlistan. Se bilaga A för måttagningsanvisning till kappan och bilaga B för 

klänningen. En måttlista görs i Excel och fylls i med graderingens skillnader. Från dessa 

beräknas alla andra storlekars mått ut automatiskt utgående från mitt uppsydda 

provplaggs mått. Jag mäter av mina plagg och fyller i dessa mått. Måttlistan lägger jag 

in som ett Excelobjekt i Word. Dessa läggs också in i bilaga A och B. 

 

Jag för in alla mönsterdelar i Kaledo Style, numrerar dem och lägger på olika raster för 

att symbolisera olika material. Bilder på dessa läggs sedan in i dokumentet tillsammans 

med en tabell över informationen som finns i varianten. Se bilaga C för kappans delar 

och bilaga D för klänningen. 

 

Jag gör en produktspecifikation över alla material som används till plaggen. Dessa 

dokument kan företaget sedan enkelt själva justera efter vilka material de i slutändan 

bestämmer sig för att använda. Se bilaga E för kappan och F för klänningen. 

3.7 Slutresultat 

Företaget är nöjt med utseendet, passform och rörelsefunktion på plaggen. Se figur 10 

för bilder på hur provplaggen blev. Plaggen är sextiotalsinspirerade med en modern 

passform och rörelsevidd. De är anpassade för att vara mer funktionella och ha ett 

modernare utseende. Klänningen har två insnitt så att bysten inte blir för spetsig. Den 

är inte lika snäv i midjan och urringningen på ryggen är högre än inspirationsoriginalet 

för att passa både i vardag och till fest. Den har även dold dragkedja vilket är mer 

modernt. Kappans ärmar är tillräckligt långa för att inte åka upp och bli för korta när 

man rör sig. Fickpåsarna är även ordentligt tilltagna. För att slippa overlocka insidan är 

fodret inte löst som det ofta kan vara på äldre plagg. Plaggen är uppsydda i liknande 

material som de som är tänkta att produceras i. Företaget kan använda sig av 

dokumenten och fylla i de material som senare faktiskt kommer att användas. För 

dokument och graderingsbilder se bilaga A-J. 
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 Figur 10 Slutgiltigt prov på docka 
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4 Diskussion  
Under kapitlet diskussion diskuteras resultatet och val av metod. 

4.1 Resultatdiskussion 

Det är svårt att veta exakt hur plaggen kommer bli i produktion utan att ha ett prov från 

fabrik. Fabriken har en produktionsprocess som kan ge ett bättre eller sämre resultat än 

mitt uppsydda prov.  

 

Infodringen kan behövas VIM:as för nu knölar den sig en aning. Detta problem åtgärdas 

möjligtvis av bättre pressteknik, genom till exempel axelblockpress, vilket antagligen 

används på fabriken. Det material jag sytt proverna i är inte de tyger som ska användas. 

Vissa ändringar kan således behövas göra innan plaggen går i produktion. Det jag vet 

är att företaget är nöjda med utseende, passform och rörelsefunktion.  

4.2 Metoddiskussion 

Metoden för att ta reda på om vilken grundkonstruktionen (tidsenlig eller modern) är 

bäst att använda för att skapa kläder som tydligt ska vara inspirerade av sextiotalet har 

fungerat bra. Man skulle kunna tänka sig att en bredare undersökningsbas hade varit 

bra (med många fler grundkonstruktioner från förr och nu). Att arbeta med dem på 

samma djup för att upptäcka alla problem hade dock tagit lång tid. 

 

Utöver det är det inte så mycket man kan ändra i metodsättet att konstruera - sy upp 

toile - göra ändringar - sy upp ny toile och upprepa tills resultatet blir bra. Det hade 

varit bättre att även sy upp ett fabriksprov med de tyger som ska användas i produktion 

för att se att allt verkligen stämmer. Nu är det möjligt att några ändringar måste göras 

innan produktionen kan påbörjas. 

4.3 Slutsats 

Det gick bra att skapa dessa plagg som är inspirerad av sextiotalsmodet med en modern 

passform. Det visar sig att det går bra att använda nutida grundkonstruktioner och till 

exempel ha långa ärmar och inte spetsig byst utan att för den delen inskränka på 

känslan. Det var heller inga problem med att använda dagens industri och 

produktionssätt. 

 

För experimentet med vilken grund som varit bäst att utgå ifrån så har helt klart den 

moderna varit enklast att arbeta med. Kanske var specifikt den grunden jag valde från 

1971 inte representativ för tiden men det känns som utvecklingen har gått framåt och 

synsättet ändå ändrats. Boken innehåller även sömnadsanvisningar för sätt att sy på som 

inte jag använder mig av till exempel att tråckla allt noggrant. Grundkonstruktionen är 

tagen från en gammal bok som jag valt för att den var från tiden som kappan ska vara 

inspirerad från. Jag har inte använt mig av denna eller en annan bok från tiden tidigare. 

Det uppstod många problem med kappan till exempel att den öppnar sig fram, den stora 

mängden hållning på ärmen och den platta bysten. Detta visar på att konstruktionen 

kanske inte var bra i grunden. Anledningen till att jag ändå fortsatte arbeta med just den 

grunden var att jag redan hade varit på företaget och provat in den tillsammans med 

chefen. Hade jag haft mer tid till avprovningar utan att ta upp tid från företaget hade 

jag nog börjat om från början med en modernare grund. Kanske hade jag valt ”The 

Classic Coat Block” (Aldrich, 2009, s.20). Jag har arbetat med boken mycket innan och 

jag finner den mer tillförlitlig.  
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Trots detta finns det inga egentliga problem med att skapa dessa sextiotalsinspirerade 

plagg utan att anpassa sig till dåtidens tillverkningssätt och specifika passform men det 

verkar fördelaktigt att utgå från moderna konstruktionsgrunder istället för äldre. 

4.4 Slutord 

Det har varit lärorikt att arbeta mot ett riktigt företag och att utveckla ett plagg i 

samarbete med designern där man måste göra vissa ändringar och kompromisser längs 

vägen. Som till exempel att byta halvfodrad klänning mot helfodrad eller att arbeta med 

andra tyger än produktionstygerna på grund av problem med leverans. Det finns 

naturligtvis möjlighet att vidareutveckla modellerna i framtiden. I den här rapporten 

fick jag det fördefinierat vad som menades med en modern passform vilket skulle vara 

en intressant fråga att ställa sig: Vad skiljer en modern passform från en äldre? Är det 

verkligen statistiskt hållbart att ärmarna på sextiotalet var kortare än de är nu? Eller har 

människor i genomsnitt blivit längre? Andra viktiga frågor som bara tagits upp på ytan 

i den här rapporten är skillnaden på gamla konstruktionssätt och moderna. Hur har 

utvecklingen gått till och har vi vunnit eller förlorat något viktigt synsätt på vägen? 
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BILAGA A: Measurement chart till kappan 
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BILAGA B: Measurement chart till klänningen 
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BILAGA C: Pattern Pieces till kappan 
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BILAGA D: Pattern Pieces till klänningen 
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BILAGA E: Production specification till kappan 
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BILAGA F: Product Specification till klänningen 

 



 

- 31 - 

BILAGA G: Technical drawing till kappan 
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BILAGA H: Techical drawing till klänningen 
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BILAGA I: Graded pieces till kappan 
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BILAGA J: Graded Pieces till klänningen 
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