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Sammanfattning 
Denna studie skrivs i ett intresse av ett företag som arbetar med 3D-simulering vid 
prototypframtagning av provplagg. Syfte med studien är att undersöka korrespondensen mellan 
virtuell- och fysisk avprovning gällande storlek, passform och val av tyg.  
 
I studien undersöks 3D-simuleringsprogrammet CLO 3D och digitalisering av tygprov med 
applikationen CLO Fabric kit, som komplement i syfte att utvärdera skillnaden mellan virtuell- 
och fysisk avprovning. Två plagg, bestående av t-tröja i bomullstrikå och skjorta i linneväv, 
provas av i storlekar: XS, M och XL på tre provpersoner och tre avatarer med motsvarande mått. 
Ett protokoll med foton från båda avprovningarna bedöms med frågor gällande plaggets visuella 
skillnad och passform. 
 
Resultatet visade att T-tröjan i bomullstrikå gav likvärdigt passform mellan virtuell- och fysisk 
avprovning i samtliga storlekar. Vid avprovning av skjortan i linneväv var passformsskillnaden 
mellan virtuell- och fysisk avprovning på storlek XL tydlig. Övriga storlekar hade däremot ett 
likartat resultat.  
 
3D-simulering är en effektiv avprovningsmetod, då man kan modifiera avaterns mått, 
digitalisera in tygprover och prova av flera storlekar vid virtuell avprovning. Däremot behöver 
man vara medveten att flera faktorer kan påverka passformen vid virtuell avprovning som till 
exempel avatarens kroppshållning och tygets mekaniska egenskaper vid digitalisering. 
 
Nyckelord:  
3D-simulering, virtuell avprovning, passform, avatar, digitalisering av tyg 
 
Abstract  
This study writes in an interest of a company that works with 3D-simulation in prototyping 
sample garments. The purpose of the study is to investigate the correspondence between the 
virtual and physical try-on regarding size, fit and fabric choice. 
 
The study examines the 3D-simulation program CLO 3D and digitization of fabric samples 
with the CLO Fabric kit application as a complement to evaluate the difference between virtual 
and physical try-on. Two garment, consisting of t-shirt made of knitted cotton and a shirt made 
of linen, are fitted in size XS, M and XL on three test persons and three avatars with 
corresponding measurements. A protocol containing photos from both virtual and physical try-
on where evaluated with questions regarding the balance and fit of the garment. 
 
It showed that the T-shirt made of knitted cotton gave equivalent results between virtual and 
physical try-on in all sizes. When comparing the shirt in linen, the fit differed in size XL 
during virtual and physical try-on. However, Size XS and M had a similar result during virtual 
and physical try-on. 
 
Using 3D-simulation is an advantage when you can modify the avatar's dimensions, digitize 
fabric samples and try multiple sizes during virtual try-on. However, one needs to be aware that 
several factors can affect the fit during virtual try-on, such as the avatar posture and the 
mechanical properties of the fabric during digitization. 
 
Keywords:  
3D-simulation, virtual try-on, fitting, avatar, digitized fabric 
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Förord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till företaget och min externa handledare för ett intressant samarbete 
som har gett mig en inblick i digital teknik. Det har varit ett lärorikt, utmanande och spännande 
ämne att utforska. Ett stort tack även till personerna som deltog vid avprovning och till de som 
besvarade på mitt avprovningsprotokoll. 

Jag vill tacka min interna handledare som har bidragit med vägledning under detta arbete.  
Slutligen vill jag ge ett stort tack till mina opponenter som har bidragit med feedback under 
arbetets gång.  

 



 
Terminologi 
Följande definitioner syftar på begreppens användning i denna uppsats.  
 
3D:  Förkortning på tredimensionell, menas att ett objekt har tre dimensioner, som är ett område 
i höjd, bredd och djup. 
 
3D-simulering: Att sy upp ett plagg digitalt och virtuellt prova av passform, tyg och detaljer 
på en avatar. 
 
Alfastorlekar: En storleksserie för klädesplagg som består av storlekar med alfabetisk 
benämning som till exempel XS, S, M. 
 
Avatar: En virtuell provperson med motsvarande kroppsmått som en fysisk provperson. 
 
Avprovning: Att prova ett plagg för att kontrollera hur det sitter på kropp eller avatar. 
Innebär att plagget provas i syfte att analysera passformen. 
 
CAD: Computer aided design, en programvara för digital mönsterkonstruktion. 
 
CLO 3D: Programvara som används för att arbeta eller skapa mönsterdelar i digitalt och 3D-
simulering. 
 
CLO Fabric kit: Ett komplement bestående av verktyg för att räkna ut mekaniska egenskaper 
på ett tyg för att sedan digitalisera in till CLO 3D. 
 
Digitalisering: Överföring från fysisk till digital form, i denna studie att digitalisera in tyg. 
 
Dragning: Oönskad sträckning eller vridning av plagget vid avprovning på en provperson 
eller avatar. 
 
Gradering: Textil benämning för att ta fram ett plagg i fler än en storlek. Ökning respektive 
minskning i mått från grundstorleken för att skapa fler storlekar. 
 
Kroppsmåttlista: Lista över olika mått på en persons kropp, delas även in i storlekar där 
måtten för varje storlek anges separat. 
 
Passform: Hur ett plagg sitter på kroppen enligt betraktaren. 
 
Rörelsevidd: Begrepp som tyder på skillnaden mellan plaggmått och kroppsmått. 
 
Storleksserie: Benämningen på ett spann av plaggstorlekar, från minsta till största. 
 
Unisex-plagg: Kläder som kan användas oberoende på kön eller icke kön. 
 
Virtuell avprovning: Avprovning med hjälp av en virtuell provperson, det vill säga en 
avatar. 
 
Zero-waste: Tillskärning av mönsterkonstruktion för att eliminera spill av tyg. 
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1. Inledning 
Detta avsnitt beskriver studiens bakgrund och det problem som studien är baserad på. 

1.1 Bakgrund 
Studien görs i samarbete med ett företag som ständigt utforskar nya sätt att designa, sälja och 
producera kläder. Företagets produkter består av unisex-plagg med zero-waste tillskärning 
skapad med hjälp av digital teknik.  
 
Företaget använder programmet CLO 3D (2018a) till att utveckla nya designidéer och 
konstruera mönsterdelar inför sömnad av första provplagg som utförs på huvudkontoret. 
Vidare har programutvecklarna bakom CLO 3D utökat ytterligare funktioner och tagit fram 
designtekniska funktioner som till exempel gradering. 
 
Företaget har därmed inte arbetat med att utvärdera virtuell avprovning på ett plagg i flera 
storlekar tidigare. Därför ska denna studie ta fram en avprovningsmetod och prova av plagg 
utöver grundstorleken för att analysera om virtuell avprovning motsvarar passformen på 
plagget i lika hög utsträckning som vid fysisk avprovning. För att uppnå motsvarande 
passform vid virtuell avprovning, kommer tyget från plagget digitaliseras med dess 
mekaniska egenskaper för att kalkylera till exempel tygets fall.  
 
Två överdelsplagg i unisex-modell väljs ut och provas på tre provpersoner, bestående av 
antigen dam eller herr. Plaggen behöver bestå av antigen väv- eller trikåbindning för att 
utvärdera och bedöma passformens påverkan vid val av tyg under virtuell avprovning. 
Överdelsplaggen består av en t-tröja i bomullstrikå och en skjorta i linneväv, i storlek XS, M 
och XL. 

1.2 Tidigare undersökningar och litteraturgenomgång 
Det flesta CAD-baserade mönsterkonstruktionsprogram har 3D-simulering som tillägg av 
mjukvara som till exempel Lectra’s Modaris 3D (Lectra Systems 2018) och Gerber’s 
Accumark 3D (Gerber Technology 2018). Eftersom det finns få forskningsartiklar som använt 
CLO 3D (2018a), kommer denna studie ha programmet som metod för läsaren att identifiera 
den visuella skillnaden kring passform mellan virtuell och fysisk avprovning. 
 
I Lee och Park’s (2016) studie visades att sömnadens trådspänning på tyget vid virtuell 
avprovning kan ha varit en bidragande faktor till varför resultatet inte korresponderades som 
vid fysisk avprovning. De bidrog till förståelse hur dragningar sker på plagget och begränsad 
trovärdighet på tygets mekaniska egenskaper för att de saknas standarder.  Ancutiene (2014) 
nämner att passform kan uppfattas olika på personer gällande hur de känner att plagget sitter, 
samt att det är svårt att bedöma psykologiska faktorer kring passform vid virtuell avprovning. 
Lee, Park (2016), Liu, Zeng, Bruinaux, Wang Kamalha och Tao (2017) är överens om att 
datainsamling bestående av till exempel personmått och information om tygprover kan 
underlätta användning av 3D-simuleringsprogram vid avprovning. 
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1.3 Problemformulering 
Idag använder företaget 3D-simulering i designperspektiv för att skapa zero waste-
konstruktion. Dock saknas utvärdering av programmet inom designtekniskt perspektiv med att 
arbeta med flera storlekar och digitalisering av tyg under virtuell- och fysisk avprovning. 3D-
programvaror är i ständig utveckling och därför blir det relevant att utforska 3D-simulering. 
Det förekommer få forskningsartiklar inom CLO 3D eftersom att programmet är ny inom 
textila verksamhet (KBS World Radio 2015). Därför ska denna studie använda programmet 
som metod för få läsaren att identifiera visuella skillnaden på passformen vid virtuell- och 
fysisk avprovning. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka korrespondensen mellan virtuell- och fysisk avprovning 
gällande visuella skillnaden och passformen på två överdelsplagg i storlek XS, M och XL. 

2.1 Frågeställningar 
 

- Vilka fördelar och nackdelar finns det med att använda virtuell storleksavprovning 
som komplement till fysisk avprovning, med hjälp av 3D-simuleringsprogrammet CLO 
3D?  

 
- Vad kan designtekniker ha som nytta av att använda CLO 3D till att förutse 

passformen i olika storlekar vid avprovning?  

2.2 Avgränsningar 
Mönsterkonstruktion, ändring av konstruktion, gradering eller sömnad av båda överdelsplaggen 
kommer inte tas upp i denna studie.  
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3. Litteratur och teoriöversikt 
Följande avsnitt presenterar tidigare forskning inom passform, avatar, digitalisering av tyg, 
virtuell- och fysisk avprovning, avprovningsanalys och protokoll. 

3.1 Passform 
Enligt Lee och Steen (2014) är passform en bred term som kopplar samman flera faktorer, då 
det finns individuella uppfattningar. En ”perfekt passform” för en person skulle vara 
ojämförbart för en annan; vissa vill dölja, och andra att vill framhäva deras kroppsform. Ett 
återkommande problem för kunden när den handlar, är att förutse passformen innan de provar 
av plagg eftersom modeföretag har utvecklat sina egna storleksserier. Med tanke på att 
mönsterkonstruktion är utvecklade för att passa modeföretagens målgrupp, kan simuleringar 
av virtuella plagg från ett grundmönster inte passa en rad olika kroppsformer bra enligt 
Ancutiene (2014). Därför är det viktigt att överväga hur virtuella plaggsimuleringar skulle 
passa olika individuella kroppsformer tillräckligt bra för att ge kunden tillfredsställande 
information om passform (Baytar & Ashdown 2015). Företag som förstår målgruppens 
önskemål och förväntningar är bäst utrustade för att skapa den rätta passformen åt kunden. 
För att lösa passformsrelaterade problem krävs kritisk tänkande och kunskaper om olika 
aspekter av plaggen. Svensk standard (2017) har utvecklat ett standardnamn och nummer för 
att förtydliga storleksbenämningar, med ett tillhörande pictogram som märker primärt och 
sekundärt mått i omkrets och längd för dam, herr och barn i både numeriska storlekar och 
alfastorlekar.  

3.2 Avatar  
Idag finns det CAD-program som länkar 2D-mönsterkonstruktion i 3D-simulering där plagget 
visualiseras på en virtuell provperson, benämnd som avatar. I Ancutiene’s (2014) studie 
undersöktes Lectra’s 3D-simuleringsprogram; Modaris 3D (2018) för att jämföra passformen 
på en klänning vid virtuell och fysisk avprovning. Fyra kvinnor med mått inom samma 
storleksintervall fick prova en klänning i linneväv i olika kroppspositioner för att utvärdera 
passformen med hjälp av ett avprovningsprotokoll med frågor gällande hur rörelsevidden 
upplevdes. Klänningen provades sedan på en avatar i Lectra’s Modaris 3D med samma mått 
och kroppsposition för att utvärdera ur samma avprovningsprotokoll. Studien visade att 
passformen uppfattades olika mellan virtuell och fysisk avprovning. Anledningen kan bero på 
psykologiska faktorer under fysisk avprovning, då en person kunde uppfatta passformen bra 
och en annan mindre bra. Acutiene (2014) föreslå i framtida studier att ha fler avprovningar i 
olika storlekar för att få bättre bedömning på passformsskillnaden. 

3.3 Tygets egenskaper 
Val av tyg har stor inverkan på passformen vid 3D-simulering. Val av fel tyg vid virtuell 
avprovning kan bli väldigt missvisande menar Porterfield och Lamar (2017). I Lee och Park’s 
(2016) studie undersöks ett oidentifierat 3D-simuleringsprogram vid avprovning på två 
klänningar i trikå och vävt tyg. För att jämföra fallet på tyget hade författarna kontaktat 
programutvecklarna för att få fram motsvarande tyg virtuellt. Det visade sig att klänningen 
som var gjord i trikå gav liknande resultat på passformen under virtuell- och fysisk 
avprovning. Likt resultat fick man på plaggets längd, bredd och balans i sin helhet, men var 
kritiska över att det uppkommer ett idealt fall på tyget i 3D i jämförelse mot verklighet. Mest 
skillnad visades på halsen, ärmen och axeln. Författarna tror att i och med trådspänningen på 
tyget inte kan justeras på programmet, kan det påverka de områdena vid 3D-simulering. 
Författarna föreslår att använda olika standard testmetoder för både trikå- och vävt tyg för att 
verifiera tygets mekaniska egenskaper.  
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3.4 Virtuell- och fysisk avprovning 
Två sätt att utvärdera virtuell avprovning är antigen visuell bedömning eller mäta hur nära 
plagget sitter mot kroppen. Liu, Zeng, Bruinaux, Wang Kamalha och Tao (2017) menar att de 
saknas forskning av att mäta hur plaggets upplevs på provpersonen, vilket är en faktor vid 
virtuell avprovning. I studien vill författarna ta fram en metod som möjliggör för framtida 
näthandels kunder att prova plagg och hitta rätt passform med hjälp av algoritm som mäter vart 
på plagget det sker dragning och vilken storlek som är lämpligast för provpersonen. I studien 
används 3D-simuleringsprogrammet CLO 3D för att mäta vart på plagget det sker dragningar. 
Nio provpersoner med varierande storlekar och kroppstyper provar 72 par byxor i olika 
modeller och storlekar. Provpersonerna bedömer sedan vilka byxor som passar och vilka som 
inte passar. Resultatets från avprovningen sammanställs i en datainsamling på alla 72 stycken 
byxor för att utvärdera dess dragning genom att registrera olika kroppspositioner som till 
exempel sitta och huka. Slutligen ska algoritmen förutse passformen på byxan på virtuella 
provpersonen med motsvarande mått som en fysisk provperson. Med stöd av algoritmen ska en 
byxa föreslås till vald avatar, för att slutligen bedöma om resultatet motsvarar provpersonens 
val av byxa. 
 
Resultaten indikerar att algoritm är ett bra klassificeringsmedel, då de mäter dragningar som 
sker vid olika kroppshållningar under virtuell avprovning. Jämfört med de traditionella 
verifierande metoderna för avprovning av kläder, har det föreslagna tillvägagångssättet ett 
antal fördelar; kontinuerlig förbättring av algoritmens prestanda med nya inlärningsdata och 
oberoende av fysisk avprovning. På grund av datainsamlingen är det mycket litet i denna 
forskning, kan tillvägagångssättet inte vara lätt att använda i en verklig situation. Mer 
datainsamling behövs för framtida praktiska tillämpningar menar Liu et al. (2017). 
 

3.5 Avprovningsanalys och protokoll 
Nordins (2016), Lee och Parks (2016) avprovningsanalys och protokoll ligger till grund i 
studien till att utveckla ett protokoll för att utvärdera skillnaden från virtuell- och fysisk 
avprovning. I Nordins (2016) studie lyfts fokuspunkter som bestod av halsringningens form, 
ärmhålets passform, plaggets vidd och plaggets längd samt ärmlängd. Inför Lee och Park’s 
(2016) avprovning togs ett protokoll fram som inkluderade teknisk plaggskiss på klänningen, 
bild på klänningarna framifrån, bakifrån och från sidan o frågor gällande passformen från 
avprovningen vid virtuell- och fysisk miljö. Doktorander, lärare och studenter fick delta och 
besvara frågorna på protokollen hur de uppfattade passformsskillnaden i vid virtuell- och 
fysisk avprovning. Mest skillnad visades på halsen, ärmen och axeln. Författarna tror att i och 
med trådspänningen på tyget inte kan justeras på programmet, kan det påverka de områdena 
vid 3D-simulering. De föreslår i framtida studier att få fram en datainsamling för trådspänning 
på tyg. 
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4. Metod 
För att undersöka korrespondensen mellan virtuell- och fysisk avprovning, har följande 
metodsteg använts i studien; Förberedelse, sammanställning av måttlista, avprovningsmetod 
och avprovningsanalys. Plaggen i denna studie bestod av en t-tröja i bomullstrikå samt en 
skjorta i linneväv, i storlek XS, M och XL. En provperson för varje storlek fick prova av två 
plagg var (Tabell 1). 
 
Tabell 1, Överblick på val av provperson, storlek och överdelsplagg. 

Provperson/ Avatar A B C 
Storlek XS M XL 
Avprovning 1 Skjorta i storlek XS Skjorta i storlek M Skjorta i storlek XL 
Avprovning 2 T-tröja i storlek XS T-tröja i storlek M T-tröja  

i storlek XL 
 

4.1 Förberedelse 
Som arbetssätt i denna studie har programvaran CLO 3D (2018a) och CLO’s Fabric kit (2018b) 
används vid 3D-simulering. Vid tidigare fältstudie hos företaget, studerades CLO 3D’s 
programvara tillsammans med företagets designer för att utforska programmets funktioner med 
att test-simulera plagg inför virtuella avprovningen. Konstruktionen av överdelsplaggen 
skapades av företagets designer och dess val av tyg. För att utvärdera passformskillnaden vid 
val av tyg, behövde ena bestå av vävt bindning och den andra i trikåbindning. Avsikten var för 
att bedöma passformen beroende på val av de två olika textila bindningar.  
 
Liu et al. (2017) beskriver att tygets fysiska egenskaper påverkar plaggets passform vid 
avprovning. CLO’s Fabric kit (2018b) användes för att få fram mekaniska egenskaper för att 
digitalisera tygproverna i linneväv och bomullstrikå (Figur 1). I Lee och Park’s (2016) studie 
saknades fall och töj test för att ge mer realistisk visualisering vid virtuell avprovning. Med 
Fabric kit ska det virtuella tyget utvärderas ifall mekaniska egenskaper överensstämmer i både 
virtuell- och fysisk miljö. 
 

 
Figur 1, Mekanisk beredningsprocess vid digitalisering av tyg 
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4.2 Måttlista  
Eftersom att företagets plagg betraktades som könsneutrala, använde företaget ett unisex-
storlekssystem på deras kroppsmåttlista med en eget numerisk benämning (Tabell 2). Vilket 
innebar att till exempel ett plagg i storlek 1, hänvisas som XS för herr och S för dam. Utifrån 
företagets måttlista kommer provpersoner väljas ut och prova av överdelsplagg med 
korresponderande mått i storlek 1,2 och 3.  
 
Tabell 2, Företagets kroppsmåttlista och storleksbenämning för unisex, dam, och herr. 

Woman S M L XL XXL 
Man XS S M L XL 
Companys 
Size 
(Unisex) 

1 2 3 4 5 

Chest 84 90 96 102 108 
Waist 72 78 84 90 96 
Seat 92 98 104 110 116 

 

4.3 Provperson och Avatar 
Provpersoner som deltog i vid fysisk avprovning har godkänt till att bli fotograferade. 
Provpersonerna har varit anonyma i studien och betecknades med egen kodbenämning och 
deras ansikten vart borttagna vid fotografering. 
 
De tre provpersonerna valdes ut efter motsvarande kroppsmått för storlek XS, M och XL, det 
vill säga företagets storlek 1,2 och 3. Då företagets storleksintervall skiljer på 6 cm mellan 
varje storlek, var de rimligt att avvikelse fick förekomma med högst 3 cm skillnad på 
provpersonernas kroppsmått. Måttagningen utgick efter CLO 3D’s avatar editor för att 
modifiera en avatar (figur 2) efter dess kön och proportioner. Måtten sparades på CLO avatar 
editor och dokumenterades i ett protokoll tillsammans med provpersonens fysiska mått som 
granskades inför avprovning. Företagets designer föreslog att ha med alla kroppsmått även om 
ett överdelsplagg ska avprovas, för att spara till kommande projekt vid virtuell avprovning.  
 

 
Figur 2, CLO 3D avatar editor med måttavgivelse 

4.4 Avprovningsanalys 
För att analysera visuella skillnaden på passformen skapades avprovningsprotokoll; en för den 
visuella skillnaden och den andra vid jämförelse av passform vid virtuell- och fysisk 
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avprovning. Sex plagg provades av, varav tre skjortor och tre t-tröjor på tre provpersoner i 
storlek XS, M och XL. Ett protokoll med provpersonens mått samt motsvarande mått på en 
avatar togs fram i bilaga 1. 
 
Protokollens fokusområden grundades på Nordins (2016) avprovningsanalys och Lee och 
Park’s (2016) avprovningsprotokoll för att bedöma hur plaggets passform korresponderades 
mellan virtuell- och fysisk avprovning. Foton togs framifrån, bakifrån och från sidan i 
virtuell- och fysisk miljö. Inför avprovning av virtuella- och fysiska plagget närvarade 
handledaren när hen var tillgänglig, för att bedöma om avprovningen kunde valideras. 
Personerna som besvarade protokollen behövde ha minst tre års erfarenhet inom designteknik 
och kännedom om 3D-simulering för att besvara på avprovningsprotokollen. 
 
Ena avprovningsprotokollen (tabell 3) bestod av frågor gällande visuella skillnaden mellan 
virtuell och fysisk avprovnings som besvarades med antigent ja och nej på frågorna med 
bedömningskommentarer.  
 
Tabell 3, Avprovningsprotokoll 1 

Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 
 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning 

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

  

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig? 

  

Upplevs det draglinjer på plagget i sin 
helhet? 

  

Bildas det vecklinjer på plagget i sin 
helhet? 

  

Upplevs rörelsevidden likvärdig?   
Upplevs plaggets längd likvärdig?   
Är ärmkullen i bra höjd?   
Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 
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Den andra avprovningsprotokollen (tabell 4) bestod av frågor kring passformen, som 
besvarades med att ange poäng från 1-3, där 1 var icke-tillfredställande passform, 2; normal 
passform och 3 tillfredställande passform.  
 
Tabell 4, Avprovningsprotokoll 2 

Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 
 
Analys av Passform Visuellt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

   

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

   

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

   

Inga veck eller dragningar fram    
Inga veck eller dragningar bak    
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

   

Lagom rörelsevidd: ärmar    
Lagom rörelsevidd: Byst    
Lagom rörelsevidd: Midja    
Lagom rörelsevidd: Stuss    
Hur upplevs passformen generellt?    
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5. Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultatet av studiens tillvägagångsätt vid jämförelse mellan 
virtuell- och fysisk avprovning, med stöd av figurer, tabeller och foton.  

5.1 CLO 3D och CLO fabric kit 
De två överdelsplaggen som valdes ut av handledaren var en skjorta i linneväv och t-tröja i 
bomullstrikå. Skjortan (figur 3) var konstruerad i zero-waste skärning och hade en knappslå 
med knäppning mitt fram. T-tröjan (figur 4) var konstruerad med skärning vid ärmen och tub-
form på grundlivet. 
 

 
Figur 3, Konstruktion av skjorta i linneväv 

 
Figur 4, Konstruktion av t-tröja i bomullstrikå 
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Materialet till skjortan bestod av 100% linneväv (Figur 5) och T-tröjan bestod av 100 % 
bomullstrikå (figur 6). I CLO’s fabric kit (2018b) fanns tillhörande fysiska redskap för att räkna 
ut tygets vikt, tjocklek, fall och töj. Till en början testades en tygbit i bomullstrikå som tillhörde 
t-tröjan och skrevs in på CLO’s (2018a) emulator-funktion för att digitalisera in tyget. Till sist 
gjordes slutgiltiga tygprover på linneväven och bomullstrikån att digitalisera in tyget och räkna 
ut dess mekaniska egenskaper. Tygets aviga och räta skannades in och redigerades med 
photoshop med hjälp av företagets digitala designer och applicerades på mönsterdelarna i CLO 
3D (2018a).  
 

  
Figur 5, Inskannat foto på fysiska linneväv i räta och aviga 

 
Figur 6, Inskannat foto på verkliga bomullstrikå, liksidig på avigan och rätan 

5.2 Måttlista  
Det upptäcktes i studien att företagets kroppsmått på chest, waist och seat (Byst, midja och 
stuss), gjorde det svårt att hitta eventuella provpersoner med liknande kroppsmått då 
stussvidden var oproportionellt mot bysten i samtliga kroppsstorlekar. Det framgår inte hur 
företaget har utgått på deras måttlista tidigare till att skapa ett eget unisex-storlekserie, därför 
var det väsentligt att identifiera hur storlekarna tolkas enligt förekomna storlekstandarder. 
Enligt Lee och Steen (2014) brukar numeriska storlekar bestå av en numerisk storlek och 
alfastorlekar består av två numeriska storlekar. Eftersom att det finns få storleksserier för 
unisex-storlekar utgicks storleksjämförelsen efter herrstorlek. Gutfeldt1 menar att unisex-

                                                 
1 Kristina Gutfeldt, föreläsning om gradering mot funktion i textil högskolan i Borås den 18/12/2017 
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storlekar brukar utgå ifrån herrmåttlista, så för en dam så motsvarar storlek M för herr som 
storlek L för dam. 
 
Därför gjordes en jämförelse med SIS, Swedish standard institute (2017), Alvanon (O.Å), 
KIF, Konfektionsindustriföreningen (1976) och företagets mått på bröstvidd, midjevidd och 
stussvidd i tabell 5. 
 
Tabell 5, Kroppsmått från företaget och andra standarder 

 Företaget SIS KIF Alvanon 
Storlek 1 3 5 XS M XL C46 C50 C54 46 50 54 
Bystvidd 84 96 108 84 100 108 92 100 112 93 101 109 
Midjevidd 72 84 96 73 90 96 80 88 97 80 88 96 
Stussvidd 92 104 116 92 107 110 98 106 114 92 100 108 

 
Eftersom att de olika storleksstandarder gav olika resultat av byst-, midje- och stussvidd på 
varje storlek i, valdes provpersonerna efter den genomsnittliga bystmåtten för storlek XS, M 
och XL.  
 
Tabell 6, Genomsnittliga måtten från företaget, SIS, KIF och Alvanon. 

 Genomsnittligt mått från företaget, SIS, KIF och 
Alvanon 

Storlek XS M XL 
Bystvidd (Primär) 88 99 109 
Midjevidd 76 88 96 
Stussvidd 94 104 112 

5.3 Provpersoner och avatar 
I Bilaga 1 har samtliga provpersonerna och avatars mått sammanställs från CLO 3D’s Avatar 
editor (CLO Virtual Fashion Inc 2018) och manuell kroppsmåttagning på provpersonerna. Val 
av mått var från CLO 3D Avatar editor och dess engelska benämning. 
 
Upper chest width (Övre bystvidd) var en kritisk måttagning att modifiera på samtliga avatarer, 
då den gav en tydlig oproportionerlig form jämfört med den verkliga provpersonen i figur 7. 
Därför valdes upper chest width bort från kroppsmåttlistan och fick ökas proportionerligt med 
bystvidden på samtliga avatarer. Ett ytterligare problem uppstod på shoulder length, 
(Axellängd) för att längden inte ökades, eftersom CLO 3D’s avatar editor har en begränsad 
ökning när programmet anser att det inte sker en proportionerlig ökning.  
 

 
Figur 7, Exempel på hur övre bystvidd ökades oproportionerligt i storlek M. 

Modifierades en avatar i CLO’s avatar editor så gick det inte att justera till förinställda 
kroppshållningar och positioner (figur 8). De innebar att avatarens kroppshållning behövdes 
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justeras manuell i programmet för att efterlikna den verkliga provpersonens kroppsposition och 
hållning.  
 

 
Figur 8, Skillnaden mellan förinställd- (höger) och modifierad kroppsposition (vänster). 

5.4 Avprovningsanalys och protokoll 
På samtliga avprovningarna var frågan om skärlinjens placering (Bilaga 2) svår att identifiera 
och bedömas. Eftersom företaget använder zero-waste konstruktion var sömnaden minimaliskt 
till skillnad från konventionellt överdelsplagg. Vilket eliminerar frågor om till exempel 
ärmkullens placering, då ärmarna på konstruktionen är sammansatt i en enda mönsterdel som 
på till exempel skjortan. 
 
Vid bedömning av passformen tyckte deltagarna som besvarade avprovningsprotokollen att 
passformen var svår att bedöma för att de inte uppfattade om plaggmodellen var menad att ha 
hög eller låg rörelsevidd (Bilaga 3).  

5.4.1 Sammanställning av visuella skillnaden på skjortan i storlek XS, M och XL 
Från avprovningsprotokollen i bilaga 4, upplevdes fållen på skjortan i storlek XS (figur 9) och 
M (figur 10) vara framåtlutad vid fysisk avprovning och skjortans ärm upplevdes längre vid 
virtuell avprovning på samtliga storlekar. Detta kan ha berott på att axellängden på samtliga 
avatarer inte gick att öka efter provpersonernas axellängd. 
 
För skjortan i storlek XL (figur 11) var den visuella skillnaden stor på sidan vid fysisk 
avprovning i jämförelse med virtuell. Från båda avprovningar uppstod det dragningar vid 
bysten. I övrigt var rörelsevidden större virtuellt än fysiskt.  
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Figur 9, Avprovning av visuella skillnaden i storlek XS 

 
Figur 10, Avprovning av visuella skillnaden i storlek M 

 
Figur 11, Avprovning av visuella skillnaden i storlek XL 
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Vid sammanställning av resultatet från visuella skillnaden på skjortan i tabell 7, visades att 
storlek M hade mest visuell likhet mellan virtuell- och fysisk avprovning. Storlek XL hade olik 
korrespondens mellan virtuella- och fysiska jämförelser på skjortan då de fick flest ”nej” vid 
jämförelse av visuella skillnaden mellan virtuell- och fysisk avprovning. 
 
Tabell 7, Sammanställning på svaren från avprovningsprotokollen om visuella skillnaden 

 

5.4.2 Sammanställning av passformen på skjorta i storlek XS, M och XL 
Skjortans halsringning i storlek XS (figur 9) uppfattades under virtuella avprovningen sitta 
närmare mot halsringningen än vid fysiskavprovning. Rörelsevidden upplevdes större vid 
virtuell avprovning och vecken tydligare på fysisk avprovning. 
 
Passformskillnaden var tydlig mellan virtuell- och fysisk avprovning på storlek XL (figur 13). 
På grund av dragning vid knäppningen påverkades rörelsevidden vid bysten på storlek XL 
under fysisk avprovning som inte vart lika tydlig vid virtuell avprovning. Samtliga svaren från 
bilaga 5 resulterade att rörelsevidden vid byst, midja och stuss upplevdes högre vid virtuell 
avprovning än vid fysisk avprovning.  
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Figur 12, Avprovning av passform storlek XS. 

 
Figur 13, Avprovning av passform i storlek XL. 
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Figur 14, Avprovning av passform i storlek M. 

Storlek M (figur 14) gav liknande poäng på virtuella och fysiska avprovningen och högst poäng 
gällande tillfredställande passform till skillnad från storlek XS och XL (tabell 8).  
 
Tabell 8, Poängställning på skjortans passform från avprovningsprotokollen. 

 

5.4.3 Sammanställning av visuella skillnaden på T-shirt i storlek XS, M och XL 
Vid avprovning av storlek XS (Figur 15) uppfattades halsringningen kortare och rörelsevidden 
högre vid virtuell avprovning. Även på storlek M (Figur 16) uppfattades t-tröjan ha större 
rörelsevidd mellan virtuell och fysisk avprovning. 
 
Vid avprovning av storlek XL (Figur 17), upplevdes vecklinjerna tydligare vid ärmhålet vid 
virtuell avprovning. I övrigt korresponderande resultatet då plagget som provades av på 
provperson C hade en t-tröja i en storlek mindre än vad som var planerat på grund av fel vid 
tillverkning från produktionen. 
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Figur 15, Avprovning av visuella skillnaden i storlek XS. 

 

 
Figur 16, Avprovning av visuella skillnaden i storlek M. 

 
Figur 17, Avprovning av visuella skillnaden i storlek XL. 

Vid bedömning av visuella skillnaden mellan virtuell- och fysisk avprovning i tabell 9, visade 
sig t-tröjan ha väldigt korresponderande resultat baserat på frågorna i bilaga 6. 
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Tabell 9, Genomsnittlig svar gällande visuella skillnaden på t-tröja i bomullstrikå. 

 
 

5.4.4 Sammanställning av passformen på T-shirt i storlek XS, M och XL 
Vid poängbedömning gällande frågan ”Hur bra sitter halsringningen mot kroppen?” i bilaga 7 
visade det sig att halsringningen reste sig bak på samtliga avatarer vid virtuella avprovningen. 
I efterhand hade detta kunnat korrigeras med att dra på plagget vid 3D-simulering. 
 
På storlek XS (figur 18) upplevdes ärmkullen lägre och vecken tydligare från fysiska 
avprovningen. Ärmslutet på storlek M (Figur 18) upplevdes bredare vid fysisk avprovning än 
virtuell.  
 
Storlek XL (figur 20) upplevdes längre under virtuella avprovningen, men det var svårt för den 
som besvarade enkäten att veta vad som är korrekt längd på t-tröjan. Orsaken till att t-tröjan 
upplevdes längre vid virtuell avprovning, kan vara för att det har dragits ner för mycket under 
3D-simulering för att förhindra att den reser sig på avataren. Trots att provperson och avatar C 
bar en t-tröja i en storlek mindre, upplevdes passformen korresponderande. 
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Figur 18, Avprovning på passformen i storlek XS 

 

 
Figur 19, Avprovning av passformen i storlek M 
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Figur 20, Avprovning av passform i storlek XL 

Vid bedömning av passformen på storlek XS, M och XL i tabell 10, vart poängsättningen 
gällande passform på halsringningen, ärmen, veck/dragningar och rörelsevidden väldigt 
korresponderande i samtliga storlekar. 
 
Tabell 10, Poängställning på skjortans passform från avprovningsprotokollen. 
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6. Resultat och metoddiskussion 
Lee och Park (2016) menar att om plagget har en bra passform vid fysisk avprovning, kan det 
resultera liknande utgång vid virtuell avprovning. Resultatet tyder på att 3D-
simuleringsprogram har begränsad simuleringsförmåga när flera faktorer spelar in som plaggets 
placering och dess dragningar. Det visades tydligt vid avprovning av trikåplagg i samtliga 
storlekar att passformen korresponderandes mellan virtuella och fysiska avprovningen. När de 
gällde bedömning av passform så hade det behövt ett plaggskiss för deltagaren att utgå ifrån på 
hur passformen ska vara, oavsett storlek på provpersonen i virtuell och fysisk miljö. 
 
Lee och Park (2016) påpekade även att tyget kan ha en tendens att falla idealisk vid 3D-
simulering, vilket kan ge ett orealistiskt resultat mot fysisk avprovning. Det konstaterades även 
i CLO 3D (2018a) då draglinjerna var tydligare vid fysisk avprovning än virtuellt vid 
avprovning av skjortan i linneväv. Med diskussion tillsammans med företagets designer och 
digitala designer kan stilla objekt i virtuell miljö få mer verklig utseende än rörliga föremål som 
till exempel tyg.  
 
Under denna studie var det utmanade att få identifierat resultat på kroppshållningen och position 
på till exempel ärmarna vid 3D-simulering. Det har inte kommit fram i tidigare studie att det 
har varit ett problem, då 3D-simlueringsprogram som Lectra’s Modaris 3D (Lectra Systems 
2018) har förinställda kroppshållningar att välja bland och korresponderar med modifierande 
måttagningarna. Vad som hade stärkt valideringen vid avprovning, var om CLO 3D’s Avatar 
editor hade en funktion för att ange kroppstyp. Det skulle kunna ge ett mer realistiskt resultat 
på hur plagget sitter på kroppen och även varit lättare att modifiera måtten mer proportionerligt.  
 
Att digitalisera tyg visade sig vara ett smidigt och bra komplement inför virtuell avprovning. 
Trots att denna studie hade med fall och töjtest som saknades på Lee och Parks (2016) studie, 
visade sig att plaggets passform skiljdes visuellt mellan virtuell- och fysisk avprovning. 
Företagets designer har föreslagit att om man hade fortsatt med studien, hade det varit intressant 
att jämföra ett förinställt tygprov från CLO 3D’s datainsamling av tygprov med ett digitaliserat 
tygprov. För att sedan jämföra om det uträknade mekaniska egenskaper på digitaliserade 
tygprovet gett samma värde som ett färdigtuträknat tygprov.  
 
Som på Lee och parks (2016) studie, så visade det sig att plagg gjorda i trikåtyg gav mest 
korresponderande resultat mellan virtuell och fysisk avprovning. Gällande plagg som är gjord 
i vävt tyg så visade resultatet likt Ancutiene (2014) att rörelsevidden skiljde sig, då vid virtuell 
avprovning upplevdes rörelsevidden större på samtliga plagg i jämförelse vid fysisk 
avprovning. 
 
Frågor kring detaljer på skär och sömnadslinjer skapar olika frågor vid framtagning av ett 
avprovningsprotokoll, beroende på vad det är för plagg som granskas. För att det ska bli samma 
bedömning i denna studie beslutades att alla överdelsplagg skulle utgå från samma 
frågeformulär för att analysera skillnaden av resultatet. Liu et al. (2017) förklarar att icke 
tillfredställande passform och tillfredställande passform som bedömningssvar på frågor inte 
räcker till. För att identifiera passformsproblem så hade studien stärkts om de uppkom frågor 
på specifika områden på plagget som till exempel frågor kring stussens- och midjans passform 
för att bedöma passformsskillnaden mellan virtuell- och fysisk avprovning. Innan 
avprovningsprotokollen skickades ut så hade det varit bättre om andra studenter eller lärare 
testar först med att besvara på frågeformulären och få återkoppling hur frågorna uppfattades 
och om de behövde förtydligas.  
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7. Slutsats 
 

- Vilka fördelar och nackdelar finns det med att använda virtuell storleksavprovning 
som komplement till fysisk avprovning, med hjälp av 3D-simuleringsprogrammet CLO 
3D?  

 
Fördelen med att använda virtuell avprovningsmetod med hjälp av CLO 3D är att programmet 
har funktioner i programmet som gör det möjligt att prova av plagg i flera storlekar. Det blir 
effektivare att sedan ta mått på en verklig provperson och skapa en motsvarande avatar, vilket 
underlättar avprovningsmetoden. Med CLO’s fabric kit har studien stärkts då man har kunnat 
digitalisera in tyg och kunnat avgöra passformsskillnaden mellan virtuell och fysisk 
avprovning. 
 
I studien visade det sig att passformen inte korresponderades fullständigt vid virtuell 
avprovning mot fysisk avprovning för skjortan som var gjord i linneväv. Ju stelare material, 
så upplevs den virtuella passformen mindre korresponderande och ger ett idealiskt fall i 
jämförelse mot mot fysisk avprovning. Det gäller även modifiering av avatar, då axellängden 
inte kunde förlängas, vilket gav missvisande resultat på ärmlängden på skjortan.  
 

- Kan digitalisering av tyg appliceras som avprovningsmetod till att förutse passformen 
i olika storlekar vid virtuell avprovning? 

 
För samtliga prover visade resultatet att digitalisering av tyg kan appliceras som en 
avprovningsmetod till att förutse passformen beroende på vad det är för egenskaper i tyget. 
Bomullstrikån gav mest korresponderande resultat medan linneväv upplevdes ha stelare fall, 
då vecken var mindre synliga och rörelsevidden större samt inte lika balanserad som vid 
fysisk avprovning. 
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8. Slutord 
Då studien resultat enbart baseras på avprovningar av överdelsplagg i tre storlekar och två 
tygegenskaper, hade det varit intressant att undersöka flera olika tygegenskaper vid 
digitalisering och prova av på fler provpersoner med samma storleksintervall. 
 
Eftersom studien inte har undersökt skillnaden med att digitaliserad tygprov och ett förinställt 
tygprov som man kan välja i programmet, hade det varit intressant att ha som forskningsämne. 
I syfte med jämförelse är att se om resultatet man har räknat på tygets mekaniska egenskaper 
ger samma resultat som förinställt tygprov. Detta kan säkerhetsställa och skapa diskussionen 
om att använda standarder även vid digitalisering av tygprover.  
 
Vidare hade det varit intressant att ha fler deltagare i framtida undersökning som till exempel 
designer, designtekniker eller andra professioner som har ett intresse av 3D-simulering, för att 
få perspektiv på hur de ser på visuella skillnader mellan virtuell- och fysisk avprovning. 
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Bilaga 1 - Måttlista 
 

Measurement (cm) Person A Avatar A Person B Avatar B Person C Avatar C 
Height 160 160 170 170,1 186 186,2 

Head width  54 55,1 57,5 55,7 57 57,6 
Neck width  36 36 37 37,1 47 47,1 
Chest width  91 91,8 102 102,3 111 111,1 
Waist width  70 69,9 81 81 104 104,7 
Hip width  91,5 91,8 102 102,8 111,5 111,4 

Bicep 24,5 24,5 28 29,2 35,5 35,4 
Elbow 22,5 22,5 25,5 25 29,5 29,5 

Forearm 23,5 23,5 24,5 24,7 30 29,4 
Wrist 14,5 14,6 16,5 16,5 17,4 17,4 

Thigh width  53,5 53,5 60 61,5 55,5 55,3 
knee width  34,5 34,6 39 38,8 42,5 42,4 
Calf width  34 34 37 37,2 41,3 41,7 

Ankle width  19,7 19,7 22 21,4 25 25,4 
Heigth from neck 137 134,4 147 147,2 160 160,5 
Height from waist 102 102 112 112,3 119,5 119,8 
Height from hip 81 81,56 88,5 88,2 101 101,7 
Height to knee 42 42,2 45 45,3 54 54,2 

Neck length 7 7 7 6,1 6 6,3 
shoulder length  40 36,26 42 36,51 50 47,2 

Arm length (from elbow) 53,5 48,35 56,5 56,2 63 63,2 
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Bilaga 2 – Avprovningsprotokoll för visuella skillnaden 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

 

Typ av överdelsplagg  
Storlek  
Val av tyg  

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning 

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

  

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

  

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

  

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

  

Upplevs rörelsevidden likvärdig?   
Upplevs plaggets längd likvärdig?   
Är ärmkullen i samma höjd på båda 
avprovningarna? 

  

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 
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Bilaga 3 – Avprovningsprotokoll för passform 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

 

Typ av överdelsplagg  
Storlek  
Val av tyg  

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Virtuellt 

resultat 
Fysiskt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

   

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

   

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

   

Inga veck eller dragningar fram    
Inga veck eller dragningar bak    
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

   

Lagom rörelsevidd: Ärmar    
Lagom rörelsevidd: Byst    
Lagom rörelsevidd: Midja    
Lagom rörelsevidd: Stuss    
Hur upplevs passformen generellt?    
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Bilaga 4:3 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; skjorta 
i storlek XS. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

C3, designtekniker student, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

A 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek XS 
Val av tyg Linneväv 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning 

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

ja  

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

nej Fållen lutar sig neråt vid mitt fram vid virtuell 
avprovning. 

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

ja  

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

nej  

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

ja Vid ärmhålet vid avslappnad posering. 

Upplevs rörelsevidden likvärdig? nej Midjan upplevs mer markerad vid virtuell 
avprovning. I övrigt upplevs rörelsevidden 
likvärdigt. 

Upplevs plaggets längd likvärdig? ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

nej Plagget upplevs längre under virtuella 
avprovningen. 

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

ja  
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Bilaga 4:1 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; skjorta 
i storlek XS. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

A1, designtekniker, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

A 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek XS 
Val av tyg Linneväv 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning 

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

ja  

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

nej De ser lika ut på fram och bak, från sidan skiljer 
sig den virtuella något i balans då den är kortare 
bak. 

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

ja Virtuella står ut lite i ryggen. 

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

ja Upplever det generellt ganska lika varandra vad 
gäller veck på samma ställen. 

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

nej Beror på hur designen ska vara för plagget? Ska det 
vara lite stort, går inte vek att undvika. 

Upplevs rörelsevidden likvärdig? ja  
Upplevs plaggets längd likvärdig? ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

nej Upplever att virtuellt plagg har lite längre ärm. 

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

 Virtuellt ser det lite ojämnt ut som att det är mer 
tyg på fram än bak ojämn balans. 
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Bilaga 4:2 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; skjorta 
i storlek XS. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

B2, student, 0 år (3 års studier som designtekniker) 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

A 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek XS 
Val av tyg Linneväv 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning 

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

Ja Svåra att se med bilder men midjans   

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

Ja Sluttar mycket framåt på 3D 

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

Ja  

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

ja  

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

nej  

Upplevs rörelsevidden likvärdig? Nej Midjan som sagt tidigare 
Upplevs plaggets längd likvärdig? Ja Svårt att se på bilderna men möjlighen ser 3D 

längre ut. 
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

Nej Längre i 3D 

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

Ja  
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Bilaga 4:4 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; skjorta 
i storlek M. 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

A1, designtekniker, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

B 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek M 
Val av tyg Linneväv 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning 

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

ja bra 

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

ja Man ser inte fållen på den virtuella. 

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

ja Ja den ser bra ut dock lite dragningar bak på 3d 

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

nej Ser generellt lika ut  

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

Nej Nej inte direkt det är som på ovanstående det är en 
sådan modell. 

Upplevs rörelsevidden likvärdig? Ja Upplever att den är något större i 3d 
Upplevs plaggets längd likvärdig? Ja ja 
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

Nej Upplever 3-d lite längre än verkliga 

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

ja Verkliga lutar lite mer framåt än den i 3d om man 
kollar från sidan. 
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Bilaga 4:5 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; skjorta 
i storlek M. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

B2, student, 0 år (3 års studier som designtekniker) 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

B 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek M 
Val av tyg Linneväv 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning 

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

Ja  

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

Nej Sluttar framåt på fysiska resultatet 

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

Ja  

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

Nej Möjligen under bysten för att plagget är stort där 

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

Nej  

Upplevs rörelsevidden likvärdig? Nej Större i 3D 
Upplevs plaggets längd likvärdig? Ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

Nej Längre i 3D 

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

Ja  
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Bilaga 4:6 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; skjorta 
i storlek M. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

C3, designtekniker student, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

B 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek M 
Val av tyg Linneväv 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning 

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

ja  

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

ja  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

ja  

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

ja  

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

ja De upplevs mer veck bak vid ärmhålet vid fysisk 
avprovning än vid virtuellt. 

Upplevs rörelsevidden likvärdig? nej  
Upplevs plaggets längd likvärdig? ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

nej Plagget upplevs längre under virtuella 
avprovningen. 

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

ja  
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Bilaga 4:7 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; skjorta 
i storlek XL. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

A1, designtekniker, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

C 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek XL 
Val av tyg Linneväv 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning 

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

Ja  

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

ja  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

nej  ser lika ut, men mycket dragningar vid bröstet 

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

ja Helt okey det ser likadant ut på båda. 

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

ja Veck fram på båda. 

Upplevs rörelsevidden likvärdig? ja ja 
Upplevs plaggets längd likvärdig? Ja  Den ser längre ut på 3-d 
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

nej 3d har längre ärm 

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

ja Ja bortsett från ärmarna 
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Bilaga 4:8 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; skjorta 
i storlek XL. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

B2, student, 0 år (3 års studier som designtekniker) 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

C 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek XL 
Val av tyg Linneväv 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning 

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

Nej Högre fysiskt 

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

Nej  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

Nej Drar sig vid bröstet 

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

Ja Samma som ovan 

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

Ja Under bröstet 

Upplevs rörelsevidden likvärdig? Nej Större i 3D 
Upplevs plaggets längd likvärdig? Nej Längre i 3D 
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

Nej Längre i 3D 

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

Ja  
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Bilaga 4:9 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; skjorta 
i storlek XL. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

C3, designtekniker student, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

C 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek XL 
Val av tyg Linneväv 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning  

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

ja  

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

nej Fållen är ej balanserad på den fysiska 
avprovningen.  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

nej Från båda avprovningar bildas det dragningar från 
knappens placering. Däremot bildas det mer 
dragningar vid fysisk avprovning är virtuellt. 

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

nej Från fysiska avprovningen bildas draglinjer 
tydligt. Men från virtuella avprovningen bildas det 
från sidan vid posering. 

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

ja  

Upplevs rörelsevidden likvärdig? nej  
Upplevs plaggets längd likvärdig? ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

ja  

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

nej Eftersom de sker dragningar under fysiska 
avprovningen, tappar plagget sin balans. 
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Bilaga 5:1 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; skjorta i storlek 
XS. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

A1, designtekniker, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

A 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek XS 
Val av tyg Linneväv 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

2 1  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2 Bra  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

3 2 Bra med tanke på modellen 

Inga veck eller dragningar fram 3 3 Nej ser bra ut 
Inga veck eller dragningar bak 3 2 Ser lite stor ut på 3d 
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

2 2 Ser likvärdig ut 

Lagom rörelsevidd: Ärmar 2 2 Ja beror som sagt på modellen 
om den ska vara lite större i 
ärmen är det bra. 

Lagom rörelsevidd: Byst 3 3 ja 
Lagom rörelsevidd: Midja 3 3 ja 
Lagom rörelsevidd: Stuss 3 3 ja 
Hur upplevs passformen generellt? 2 2 Ser bra ut ser ut att luta lite 

framåt i 3d 
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Bilaga 5:2 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; skjorta i storlek 
XS. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

B2, student, 0 år (3 års studier som designtekniker) 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

A 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek XS 
Val av tyg Linneväv 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

3 3  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Inga veck eller dragningar fram 3 2  
Inga veck eller dragningar bak 3 2  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 2  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 2 3  
Lagom rörelsevidd: Byst 3 2  
Lagom rörelsevidd: Midja 3 2  
Lagom rörelsevidd: Stuss 3 3  
Hur upplevs passformen generellt? 3 2  
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Bilaga 5:3 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; skjorta i storlek 
XS. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

C3, designtekniker student, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

A 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek XS 
Val av tyg Linneväv 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

3 2 Uppfattas med åtsittande mot 
halsen vid virtuell 
avprovning. 

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Inga veck eller dragningar fram 2 2 Vecken är en aning tydligare 
från fysiska avprovningen. 

Inga veck eller dragningar bak 2 2  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 3  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 3 3  
Lagom rörelsevidd: Byst 3 3  
Lagom rörelsevidd: Midja 3 2 Midjan uppfattas mer 

markerad vid virtuell 
avprovning. 

Lagom rörelsevidd: Stuss 3 3  
Hur upplevs passformen generellt? 3 3  
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Bilaga 5:4 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; skjorta i storlek 
M. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

A1, designtekniker, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

B 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek M 
Val av tyg Linneväv 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

3 1  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2 Beror på hur modellen ska 
vara, om det ska sitta löst är 
det okey. 

Inga veck eller dragningar fram 2 2  
Inga veck eller dragningar bak 2 1 Bak är det mer veck än på den 

riktiga 
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 3 Ser lika ut 

Lagom rörelsevidd: Ärmar 3 2 3d lite smalare 
Lagom rörelsevidd: Byst 3 3  
Lagom rörelsevidd: Midja 2 2 Lite stor kanske 
Lagom rörelsevidd: Stuss 3 3  
Hur upplevs passformen generellt? 2 2  
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Bilaga 5:5 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; skjorta i storlek 
M. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

B2, student, 0 år (3 års studier som designtekniker) 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

B 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek M 
Val av tyg Linneväv 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

2 3  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

3 2  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Inga veck eller dragningar fram 2 3  
Inga veck eller dragningar bak 2 2  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

2 2  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 2 3  
Lagom rörelsevidd: Byst 3 3 Verkar som insnitt hade 

behövts dock 
Lagom rörelsevidd: Midja 3 3  
Lagom rörelsevidd: Stuss 3 2  
Hur upplevs passformen generellt? 2 3  
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Bilaga 5:6 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; skjorta i storlek 
M. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

C3, designtekniker student, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

B 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek M 
Val av tyg Linneväv 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

3 2 Halsringningen sitter lösare 
från virtuella avprovningen. 

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

3 3  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Inga veck eller dragningar fram 2 2  
Inga veck eller dragningar bak 1 2 Plagget upplevs ha mer veck 

vid ärmhål vid fysisk 
avprovning. Kan bero på 
kroppshållning. 

Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 1 Ärmlängden upplevs vara 
längre vid virtuell 
avprovning. 

Lagom rörelsevidd: Ärmar 3 3  
Lagom rörelsevidd: Byst 3 3  
Lagom rörelsevidd: Midja 3 3  
Lagom rörelsevidd: Stuss 3 3  
 3 3  
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Bilaga 5:7 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; skjorta i storlek 
XL. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

A1, designtekniker, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

C 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek XL 
Val av tyg Linneväv 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

3 3  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

3 3  

Inga veck eller dragningar fram 2 2 Lite veck på fram, verkliga 
Inga veck eller dragningar bak 2 3 Mer veck på verkliga 
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 2 Beror på vilken längd den ska 
ha? Kort eller lång eller halv 
lång. 

Lagom rörelsevidd: Ärmar 3 3 Ser lagom ut 
Lagom rörelsevidd: Byst 1 2 Ser bra ut i 3d men liten i 

verkliga 
Lagom rörelsevidd: Midja 3 3 ja 
Lagom rörelsevidd: Stuss 3 3  
 2 2  
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Bilaga 5:8 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; skjorta i storlek 
XL. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

B2, student, 0 år (3 års studier som designtekniker) 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

C 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek XL 
Val av tyg Linneväv 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

3 3  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

1 2  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 3  

Inga veck eller dragningar fram 2 3  
Inga veck eller dragningar bak 3 3  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

2 2  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 2 2  
Lagom rörelsevidd: Byst 2 3  
Lagom rörelsevidd: Midja 1 3  
Lagom rörelsevidd: Stuss 1 3  
 1 3  
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Bilaga 5:9 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; skjorta i storlek 
XL. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

C3, designtekniker student, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

C 

Typ av överdelsplagg Skjorta 
Storlek XL 
Val av tyg Linneväv 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

1 1  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

1 2  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Inga veck eller dragningar fram 1 2 Det sker tydligare veck vid 
fysisk avprovning.  

Inga veck eller dragningar bak 1 2 Det sker tydligare dragningar 
och veck vid fysisk 
avprovning.   

Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

2 2  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 3 3  
Lagom rörelsevidd: Byst 2 3 På grund av dragning vid 

knäppningen påverkar 
rörelsevidden vid bysten 
under fysisk avprovning. 

Lagom rörelsevidd: Midja 2 2  
Lagom rörelsevidd: Stuss 1 2 Rörelsevidden vid stussen 

upplevs högre vid virtuellt 
avprovning. 

 2 3 Passformsskillnaden mellan 
fysisk- och virtuell 
avprovning är tydlig. 
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Bilaga 6:1 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; t-tröja i 
storlek XS. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

A1, designtekniker, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

A 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek XS 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning  

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

Ja  

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

Ja Ser ut att va lite kortare på 3d 

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

ja  

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

Nej  

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

Ja För att det är en sån typ av modell 

Upplevs rörelsevidden likvärdig? Ja  
Upplevs plaggets längd likvärdig? Ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

Ja  

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

Ja  
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Bilaga 6:2 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; t-tröja i 
storlek XS. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

B2, student, 0 år (3 års studier som designtekniker) 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

A 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek XS 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning  

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

Ja Men svårt att se 

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

Ja  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

Nej Dålig passform under bysten 

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

Ja  

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

Ja  

Upplevs rörelsevidden likvärdig? Ja  
Upplevs plaggets längd likvärdig? Ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

Ja  

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

Ja  
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Bilaga 6:3 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; t-tröja i 
storlek XS. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

C3, designtekniker student, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

A 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek XS 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning  

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

nej Bakifrån upplevs skärlinjerna vara placerat högre 
upp vid virtuell avprovning. 

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

ja  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

ja På båda avprovningar drar de svagt vid bysten. 

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

nej  

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

ja På båda avprovningar bildas det veck bak. 

Upplevs rörelsevidden likvärdig? ja  
Upplevs plaggets längd likvärdig? ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

ja  

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

ja  
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Bilaga 6:4 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; t-tröja i 
storlek M. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

A1, designtekniker, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

B 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek M 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning  

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

Nej Inte på baksidan 

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

Ja Något högre på 3d 

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

Nej  

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

Ja  

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

Ja  

Upplevs rörelsevidden likvärdig? Ja  
Upplevs plaggets längd likvärdig? Ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

Ja  

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

Ja och nej Det ser ut att vara lite sned balans 
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Bilaga 6:5 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; t-tröja i 
storlek M. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

B2, student, 0 år (3 års studier som designtekniker) 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

B 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek M 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning  

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

Ja  

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

Ja  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

Ja  

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

Nej Vrider sig lite 

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

Nej  

Upplevs rörelsevidden likvärdig? Ja Aningen mer på 3D 
Upplevs plaggets längd likvärdig? Ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

Ja  

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

Ja  
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Bilaga 6:6 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; t-tröja i 
storlek M. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

C3, designtekniker student, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

B 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek M 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning  

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

ja  

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

ja  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

ja  

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

nej  

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

ja  

Upplevs rörelsevidden likvärdig? ja  
Upplevs plaggets längd likvärdig? ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

ja  

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

ja  
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Bilaga 6:7 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; t-tröja i 
storlek XL. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

A1, designtekniker, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

C 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek XL 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning  

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

nej Kanske pga kroppen inte är helt lik i 3d 

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

ja  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

nej Lite för liten 

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

ja  

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

ja  

Upplevs rörelsevidden likvärdig? ja  
Upplevs plaggets längd likvärdig? ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

ja Lite längre i 3d 

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

ja  
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Bilaga 6:8 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; t-tröja i 
storlek XL. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

B2, student, 0 år (3 års studier som designtekniker) 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

C 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek XL 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning  

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

Ja  

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

Ja  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

nej Väldigt tights 

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

ja Runt ärhålet 

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

Ja Men kanske för att den är för tight 

Upplevs rörelsevidden likvärdig? Ja  
Upplevs plaggets längd likvärdig? Ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

Ja  

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

Ja  
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Bilaga 6:9 – Svar från avprovningsprotokoll för visuella skillnaden; t-tröja i 
storlek XL. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

C3, designtekniker student, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

C 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek XL 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Analys av visuella skillnaden – Bedömning: Ja/Nej 

 
Analys av visuella skillnaden 
mellan virtuell och fysisk 
avprovning  
 

Ja/Nej Bedömningskommentar 

Upplevs skärlinjernas placering 
likvärdigt? 

nej Bakifrån upplevs skärlinjerna vara placerat högre 
upp vid virtuell avprovning. 

Upplevs fållens balans och längd 
likvärdigt? 

ja  

Upplevs passformen tillfredställande 
utan att det drar/vrider sig båda 
avprovningarna? 

nej  

Upplevs det draglinjer på plagget 
likvärdigt? 

ja Främst vid ärmhålet. Däremot bildas det mer 
draglinjer vid byst och midjan vid fysisk 
avprovning. 

Bildas det vecklinjer på plagget i på 
samma ställen på båda 
avprovningarna? 

ja Vecklinjerna är tydligare vid ärmhålet vid virtuell 
avprovning. 

Upplevs rörelsevidden likvärdig? ja  
Upplevs plaggets längd likvärdig? ja  
Upplevs ärmlängden likvärdigt på 
båda avprovningarna? 

ja  

Upplevs plagget symmetrisk och 
balanserad i virtuellt och visuellt? 

ja  
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Bilaga 7:1 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; t-tröja i storlek 
XS. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

A1, designtekniker, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

A 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek XS 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

2 2  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

1 1  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Inga veck eller dragningar fram 1 2  
Inga veck eller dragningar bak 1 2  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 3  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 1 1 Beror på om de ska vara stora 
eller inte. 

Lagom rörelsevidd: Byst 2 2  
Lagom rörelsevidd: Midja 2 2  
Lagom rörelsevidd: Stuss 3 3  
Hur upplevs passformen generellt? 2 2 Generellt bra, men ärmhålet 

fram och ärmen gör att det ser 
lite knasigt ut. 
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Bilaga 7:2 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; t-tröja i storlek 
XS. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

B2, student, 0 år (3 års studier som designtekniker) 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

A 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek XS 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

3 2  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

3 3  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

3 3  

Inga veck eller dragningar fram 2 3  
Inga veck eller dragningar bak 2 3  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 3  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 2 3  
Lagom rörelsevidd: Byst 3 3  
Lagom rörelsevidd: Midja 3 3  
Lagom rörelsevidd: Stuss 3 3  
Hur upplevs passformen generellt? 3 3  
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Bilaga 7:3 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; t-tröja i storlek 
XS. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

C3, designtekniker student, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

A 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek XS 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

3 2 Halsringningen reser sig lite 
upp på den virtuella 
avprovningen. 

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

1 2 Ärmkullen är för låg under 
fysiska avprovningen jämfört 
med virtuella. 

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Inga veck eller dragningar fram 2 2 Vecken är en aning tydligare 
från fysiska avprovningen. 

Inga veck eller dragningar bak 2 2  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 3  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 3 3  
Lagom rörelsevidd: Byst 3 3  
Lagom rörelsevidd: Midja 3 3  
Lagom rörelsevidd: Stuss 3 3  
Hur upplevs passformen generellt? 3 3  
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Bilaga 7:4 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; t-tröja i storlek 
M. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

A1, designtekniker, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

B 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek M 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

2 2  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Inga veck eller dragningar fram 3 1  
Inga veck eller dragningar bak 1 1  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 3  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 1 1  
Lagom rörelsevidd: Byst 2 2  
Lagom rörelsevidd: Midja 3 3  
Lagom rörelsevidd: Stuss 2 2 Beror på hur man vill att det 

ska sitta. 
Hur upplevs passformen generellt? 2 2 Ärmarna breda tillskillnad 

från resten generellt. 
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Bilaga 7:5 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; t-tröja i storlek 
M. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

B2, student, 0 år (3 års studier som designtekniker) 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

B 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek M 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

3 3  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 3  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 3  

Inga veck eller dragningar fram 3 2  
Inga veck eller dragningar bak 3 1  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 3  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 2 3  
Lagom rörelsevidd: Byst 3 3  
Lagom rörelsevidd: Midja 3 3  
Lagom rörelsevidd: Stuss 3 3  
Hur upplevs passformen generellt? 3 2  
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Bilaga 7:6 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; t-tröja i storlek 
M. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

C3, designtekniker student, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

B 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek M 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

2 1 Halsringningen upplevs 
mindre och lutar bak vid 
virtuell avprovning. 

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Inga veck eller dragningar fram 2 2  
Inga veck eller dragningar bak 2 2  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 3  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 2 1 Rörelsevidden vid ärmslut 
upplevs högre vid fysisk 
avprovning än virtuell. 

Lagom rörelsevidd: Byst 3 3  
Lagom rörelsevidd: Midja 3 3  
Lagom rörelsevidd: Stuss 3 3  
Hur upplevs passformen generellt? 3 3  
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Bilaga 7:7 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; t-tröja i storlek 
XL. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

A1, designtekniker, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

C 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek XL 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

1 1 Lös bak 

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

3 3  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Inga veck eller dragningar fram 2 2 Lite veck och dragningar på 
sidan 

Inga veck eller dragningar bak 2 2  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 2 3d lite lång, beror på vad som 
är korrekt. 

Lagom rörelsevidd: Ärmar 2 2  
Lagom rörelsevidd: Byst 1 1 Lite liten 
Lagom rörelsevidd: Midja 1 1  
Lagom rörelsevidd: Stuss 1 1  
Hur upplevs passformen generellt? 2 2 Bra, bara för lite rörelsevidd 
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Bilaga 7:8 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; t-tröja i storlek 
XL. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

B2, student, 0 år (3 års studier som designtekniker) 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

C 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek XL 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

3 1  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

3 3  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

3 3  

Inga veck eller dragningar fram 2 1  
Inga veck eller dragningar bak 2 2  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 3  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 2 2  
Lagom rörelsevidd: Byst 2 2  
Lagom rörelsevidd: Midja 1 1  
Lagom rörelsevidd: Stuss 1 1  
Hur upplevs passformen generellt? 2 2 Bra men för tight 
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Bilaga 7:9 – Svar från avprovningsprotokoll för passform; t-tröja i storlek 
XL. 
 
Deltagarens kodnamn, 
yrkestitel och yrkesaktiva år 

C3, designtekniker student, 3 år 

Kodnamn för provperson och 
avatar 

C 

Typ av överdelsplagg T-tröja 
Storlek XL 
Val av tyg Bomullstrikå 

 
Passformens bedömning: 1 (icke tillfredställande), 2 (normal), 3 (tillfredställande) 

 
Analys av Passform Fysiskt 

resultat 
Virtuellt 
resultat 

Bedömningskommentar 

Hur bra sitter halsringningen mot 
kroppen? 

3 1 Halsringningen upplevs 
mindre och lutar bak vid 
virtuell avprovning.  

Hur bra sitter framstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 2  

Hur bra sitter bakstyckets armhål mot 
kroppen? 

2 1 Det bildas mer veck bak vid 
virtuell avprovning under 
avslappnad posering. 

Inga veck eller dragningar fram 2 2 Lite veck och dragningar på 
sidan 

Inga veck eller dragningar bak 2 2  
Är längden på ärmen korrekt? Ej för 
lång eller för låg? 

3 3  

Lagom rörelsevidd: Ärmar 1 1 Trots att rörelsevidden är låg 
på båda avprovningar, 
upplevs ärmen mer åtsittande 
vid virtuell avprovning. Lite 
längre i 3D. 

Lagom rörelsevidd: Byst 1 1  
Lagom rörelsevidd: Midja 1 1  
Lagom rörelsevidd: Stuss 1 1  
Hur upplevs passformen generellt? 1 1 Bra men för tight 
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