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Abstract 
When developing a new garment the fit is usually not assessed in other sizes than the base 
size, even though it is to be produced in several sizes. Due to this it is not possible to be 
certain that the garment will have the same fit in each size.  
The purpose of this study is to evaluate the possibility of performing virtual fittings in all 
sizes, using a 3D computer program. The study is a cooperation with a company, whose 
measurement lists are evaluated and used in the study. Two chosen pieces of the company’s 
menswear, a collared shirt and a thin jacket, is sewn and fitted physically on real people and 
virtually on adjusted avatars in Lectra 3D Prototyping. Similarities between the two fitting 
methods is analyzed using photos from the fitting sessions, to evaluate if the virtual fittings 
show a reliable image of the fit of the physical garment. Previous studies confirms that this 
method works in the base size, but not how the result is affected in other sizes. 
The study shows that fittings in different sizes generates the same results as base size fittings, 
if the avatars are created so that they can be dressed correctly. The method can be used as a 
complement to physical base size fittings. 
 
 
Sammanfattning 
När ett nytt plagg utvecklas provas det oftast av endast i grundstorlek, trots att det ska 
produceras i flera storlekar. På grund av detta är det svårt att veta om plaggets passform 
kommer att se likadan ut i alla storlekar.  
Denna studie genomförs med syftet att utvärdera möjligheten att utföra avprovningar av 
samtliga produktionsstorlekar virtuellt med hjälp av ett 3D-program. Studien görs i samarbete 
med ett företag, vars måttlistor utvärderas för att sedan användas i studien. Två utvalda 
herrplagg från företaget, en skjorta och en jacka, sys upp och provas av fysiskt på 
provpersoner, samt virtuellt i Lectra 3D Prototyping, där de provas av på avatarer justerade 
till samma kroppsmått som provpersonerna. Likheten mellan avprovningsmetoderna 
analyseras med hjälp av foton för att utvärdera om 3D-programmet ger en tillförlitlig bild av 
de verkliga plaggens passform. Tidigare studier har bekräftat att detta fungerar i grundstorlek, 
men inte hur resultatet blir i övriga storlekar.   
Studien visar att avprovningar i olika storlekar ger samma resultat som i grundstorlek, med 
villkoret att avatarerna är skapade på ett sätt som gör det möjligt att klä dem på ett korrekt 
sätt. Metoden kan användas som ett komplement till fysiska avprovningar i grundstorlek. 
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Inledning 

Bakgrund 

Denna studie görs i samarbete med ett företag, hädanefter kallat Företaget. Företaget är 
framförallt känt för sina funktionella jackor, men gör även andra typer av plagg, som byxor, 
skjortor och klänningar, både i trikå och vävda material. I dagsläget arbetas främst med 
måttlistor, som skickas till fabrik där mönsterkonstruktion och gradering görs, men Företaget 
är i en övergångsfas till att göra en större andel av dessa delar av produktutvecklingen på 
huvudkontoret i Sverige.  
 
När nya plagg ska utvecklas och produceras är det ofta ont om tid. Att sy upp prototyper och 
prova av i alla produktionsstorlekar är dyrt och tidskrävande. Det är också svårt att hitta 
passande provpersoner i alla storlekar, som med kort varsel kan vara med på avprovningar. 
Nya plagg provas därför oftast av endast i grundstorleken, och övriga storlekar kontrolleras 
inte. På grund av detta finns osäkerhet om Företagets storleksintervall och graderingssystem 
fungerar tillfredsställande. 
 
Om ett enkelt och snabbt sätt att göra storleksavprovningar och verifiera gradering hittas, kan 
problemområden upptäckas tidigare i processen och därmed fel i produktion minskas. Det 
skulle ge en större säkerhet om att plaggen verkligen får samma passform i alla storlekar, och 
därmed skulle antalet reklamationer från återförsäljare också kunna minska.  
 
Olika typer av 3D-program används i allt större utsträckning inom textilindustrin, och det 
finns många områden där denna användning kan utvecklas och vara till stor hjälp i både 
produktutveckling och försäljning. Tidigare studier har gjorts där 3D-avprovningar har 
använts för att prova av plagg för att hitta och åtgärda passformsproblem i grundstorleken. 
Ancutiene (2014) har gjort avprovningar virtuellt i Lectra 3D Prototyping och jämfört dessa 
med fysiska avprovningar på verkliga provpersoner. I studien har en klänning sytts upp och 
provats av på fyra olika kvinnor med kroppsmått som ligger inom samma storlek, och de har 
fått svara på frågor om hur klänningen känns att ha på sig. Plagget har även provats av i 3D 
Prototyping, där författaren tittat på var på kroppen det stramar alternativt sitter löst, och 
jämfört detta med kvinnornas upplevelser. Zhang et al. (2015) har gjort en liknande studie 
med fokus på damkavaj, och Song & Ashdown (2015) har studerat dambyxor. Där Ancutiene 
och Zhang et al. anser att de virtuella avprovningarna stämmer bra överens med de verkliga, 
ser Song & Ashdown vissa problem. Detta tror de kan ha att göra med att just byxor är en 
svårare plaggtyp passformsmässigt, och att 3D-tekniken ännu inte är tillräckligt utvecklad för 
att kunna hantera denna typ av plagg.  
 
 
Problemformulering 

Då det är svårt att prova av nya plagg i fler storlekar än grundstorleken blir det omöjligt att 
säkert veta att plaggen kommer att se bra och proportionerliga ut i alla storlekar. Därför är det 
nödvändigt att hitta ett sätt att kontrollera plaggens passform i fler storlekar.  
 
Tidigare undersökningar som utvärderar möjligheten att använda virtuell avprovning i Lectra 
3D Prototyping fokuserar på damplaggs passform, och provar av i en enda storlek. 
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Fokus här ligger istället på avprovningar i olika storlekar och på överdelsplagg för herr. 
Forskning om 3D-avprovning av denna typ av plagg saknas, samtidigt som de utgör en stor 
del av Företagets produktion.  
 
Företaget använder sig av storlekarna S-M-L-XL-XXL för överdelsplagg på herrsidan, med L 
som grundstorlek. Egna skillnadsmåttlistor finns, men det är nödvändigt att utvärdera dessa, 
innan storleksavprovningar påbörjas.  
 
För att kunna genomföra 3D-avprovningar krävs virtuella mannekänger. Dessa går att 
framställa på två olika sätt; antingen genom att skanna fysiska kroppar i en 3D-skanner, eller 
genom att anpassa befintliga mannekänger i 3D-programmet enligt önskade kroppsmått (Song 
& Ashdown  2015). I denna studie undersöks möjligheten att skapa proportionerliga 
mannekänger i flera storlekar med utgångspunkt i Lectras befintliga mannekänger och mått 
från avmätta provpersoner.  
 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utvärdera möjligheten att använda virtuella avprovningar i Lectra 3D 
Prototyping för att verifiera passformen i samtliga storlekar vid gradering av herrplagg.  
 
Då syftet är att utvärdera en metod för att säkerställa att grundstorlekens befintliga passform 
följer med i alla storlekar så avgränsas studien till att inte analysera eller justera passformen i 
grundstorleken. För att ha ett tillförlitligt material att arbeta med utvärderas först Företagets 
storleks- och graderingssystem. 
 
För att uppfylla studiens syfte bör följande frågeställningar besvaras: 
 
 

1. Bör Företagets storleks- och graderingssystem förändras, och i så fall på vilket sätt? 
  

2. Vilka fördelar och nackdelar finns med virtuell storleksavprovning av överdelsplagg 
för herr i Lectra 3D Prototyping, när det används som ett komplement till fysisk 
avprovning i grundstorlek?  
 

3. Inom vilka storlekar fungerar anpassning av Lectras befintliga herrmannekänger för 
att skapa en proportionerlig avatar lämplig för avprovning av överdelsplagg? 

 
4. Vilka av följande parametrar ger ett likvärdigt resultat vid jämförelse mellan fysisk 

och virtuell avprovning av överdelsplagg för herr; halsringningens form, kragens 
form, ärmhålets passform, axelsömmens placering, plaggets vidd och plaggets längd 
samt ärmlängd? 
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Litteratur- och teoriöversikt 

Måttlistor och storleksstandarder 

Det finns nationella standarder för kroppsmått, i Sverige är Swedish Standards Institute, SIS, 
ansvariga för detta (SIS  2013). De allra flesta företag utformar även sina egna 
storleksstandarder. Konsumenter vill lätt kunna hitta rätt storlek, och deras krav både på 
utseendet och bekvämligheten måste uppfyllas, så att hitta en bra standard för gradering är 
förstås av yttersta vikt för företagen. Medvetna företag utvecklar storlekssystem som passar 
kroppstyper som är representativa för just deras målgrupp (Glock & Kunz  2005).  
 
Herrstorlekar skiljer sig från damstorlekar på så sätt att de utgår från kroppens faktiska mått. 
Ett plagg i storlek 50 ska passa någon med en bröstvidd på det dubbla (i centimeter), en 
skjortas storlek namnges efter halsvidden, och byxor i tumstorlekar utifrån midjemåttet. Enligt 
Lee & Steen (2010) och Glock & Kunz (2005) är herrstorlekar därför i genomsnitt mer lika 
varandra i jämförelser mellan olika företag, än vad damstorlekar är. Ett undantag från detta är 
dock alfanumeriska storlekar. 
 
Alfanumeriska storlekar används traditionellt framförallt för trikåplagg, sportplagg och 
fritidskläder, men användandet av dem som märkning även av andra typer av plagg ökar 
(Aldrich  2011). Hur dessa storlekar graderas kan skilja sig mycket åt från företag till företag. 
Enligt SIS (2013) så motsvarar L, Large, den numeriska storleken 54, och varje storlek växer 
respektive krymper åtta centimeter i övervidd. Detta kan jämföras med att i den numeriska 50-
serien växer varje storlek fyra centimeter. Vissa företag hoppar över varannan numerisk 
storlek, och låter alltså plaggen krympa eller växa två numeriska storlekar, det vill säga åtta 
centimeter, för varje alfanumerisk storlek. Andra har en intervall på en och en halv storlek, 
och ytterligare andra låter plaggen växa endast en storlek. Det finns heller ingen egentlig 
kontinuitet vad gäller grundstorlek, varken hur stor den är eller vilken benämning den har. 
Dessa stora skillnader mellan olika företag gör det svårt för slutkunden att välja rätt storlek. 
Därför är det viktigt att utvärdera vilken typ av storlekstabell som passar kundgruppen, och 
även se till att inte avvika för mycket från andra märken med samma målgrupp. 
 
 
Virtuell avprovning 

Virtuella avprovningar används idag inom ett flertal områden. Många studier har gjorts kring 
3D-avprovningar med fokus på att på olika sätt ge kunder inom e-handel möjlighet att 
virtuellt prova plagg innan de köper dem. Kunderna kan antingen fylla i vissa viktiga 
kroppsmått, eller i vissa fall till och med få sina kroppar scannade i en 3D-scanner, för att 
kunna göra en virtuell avatar att prova plaggen på. Denna metod används för tillverkning av 
personligt utformade plagg, alltså att kunden kan få ett plagg tillverkat efter sina egna 
kroppsmått, så kallad ”mass-customization”. Kunden kan också ges alternativet att prova 
plagg i färdiga storlekar, för att se hur plaggen sitter på kroppen (Gill  2015).  
 
Avprovningar i 3D är också mycket användbart redan i produktutvecklingsfasen, och ett 
flertal företag använder redan denna teknik i sin designprocess. Song & Ashdown (2015) 
argumenterar att 3D-tekniken även hjälper företag i kommunikationen mellan designers, 
mönsterkonstruktörer och producenter. Virtuella avprovningar kan minska både tidsåtgången 
för produktutveckling och kostnaden för att behöva sy upp många prototyper. Jacoby et al. 
(2014) hävdar i sin rapport om 3D-teknikens framtid att tiden för design- och 
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produktutvecklingsfasen kan minskas till så lite som hälften hos företag som använder sig av 
3D-avprovningar för utveckling av passform och design. Om metoden används i 
produktutvecklingsfasen kan det också underlätta för företaget att lyckas implementera 3D-
avprovningar i försäljningsfasen. 
 
Att virtuella avprovningar kan underlätta för företag i design- och produktutvecklingsfasen är 
något som många är överens om. Något som dock inte tas upp i tidigare undersökningar är att 
det är av stor vikt att kunna göra avprovningar av plaggen i flera olika storlekar, för att vara 
säker på att passformen följer med genom hela storlekstabellen. 3D-metodens effektivitet vid 
verifiering av graderade plaggs passform har inte utretts. Studier gjorda med fokus på 
herrplagg saknas också. 
 
Framtagning av avatarer 

Det finns flera olika sätt att skapa de virtuella kropparna, avatarerna, som används för att 
prova av plagg i 3D. Stylios, Han & Wan (2001) undersöker metoden att använda sig av 2D-
fotografier av en mänsklig kropp från olika vinklar. Dessa används sedan för att, med hjälp av 
ett datorprogram, generera en virtuell version av personen. Denna metod anser de vara 
effektiv vid internethandel, för att möjliggöra för kunder att skapa sin egen avatar baserad på 
sina egna kroppsmått. 
 
Song & Ashdown (2015) använder sig istället av en 3D-skanner. Utvalda provpersoners 
kroppar skannas ett antal gånger, varefter det tydligaste resultatet väljs ut. Denna fil omskapas 
till 44 olika kroppsmått, som sedan används för att skapa avataren. Då 3D-skannern inte 
förmår mäta sitthöjd, så tas detta mått manuellt.  
 
Även Hlaing et al (2013) använder sig av en 3D-skanner för att skapa avatarer. Här skannas 
ett antal kroppar in, och sedan genereras en genomsnittlig avatar utifrån dessa provpersoner. 
Eftersom avataren skapats utifårn riktiga kroppar så blir resultatet asymmetriskt, vilket 
åtgärdas genom att avataren delas lodrätt på mitten och den föredragna sidan speglas upp. Den 
färdiga avataren kan sedan justeras i storlek genom att till exempel ställas in utifrån en 
storleksmåttlista. Då denna typ av avatar inte har en mänsklig motsvarighet så lämpar den sig 
inte för jämförelser mellan fysisk och virtuell avprovning, såvida inte de fysiska 
avprovningarna görs på ett flertal personer. Avatarer skapade från inskannade kroppar måste 
ofta justeras där skannern inte kan ge en komplett bild, som vid utrymmet mellan armen och 
överkroppen, eller vid grenen. 
 
Ett tredje sätt att skapa avatarer är att, såsom i denna studie, utgå från de grundavatarer som 
finns i det 3D-program som ska användas, och förändra deras mått. Denna metod används 
bland annat av Ancutiene (2014), i hens jämförelse mellan fysisk och virtuell passform. De 
mått som är anpassningsbara i 3D-programmet mäts av på provpersonen, och avataren 
justeras sedan efter dessa mått. På detta sätt erhålls en avatar som måttmässigt stämmer 
överens med en specifik provperson, utan att utrustning för 3D-skanning krävs. 
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Metod 

Studien görs i fyra steg som beskrivs nedan. Det första steget i studien är att se till att 
måttlistor och provpersoner har rimliga mått. I steg två anpassas och tillverkas plaggen som 
ska provas av. Det tredje steget är avprovning, och sedan slutligen analys av avprovningarna.  
 
Måttlistor och provpersoner/avatarer 

En jämförelse görs mellan olika företags storlekssystem för alfanumeriska storlekar för att 
utvärdera om intervallerna som Företaget använder sig av är rimliga.  
 
Den mer utförliga skillnadsmåttlistan jämförs med fem andra måttlistor. Jämförelsen av 
skillnadsmåtten görs med utgångspunkten att övervidden, Chest, ökar eller minskar sex 
centimeter i varje storlek, det vill säga enligt Företagets intervall. Övriga skillnadsmått räknas 
ut utifrån detta. Måtten som jämförs är de som finns i Företagets lista, och måtten namnges 
också utifrån denna. Måttlistor sammanställda i inch räknas om till centimeter. Utifrån 
jämförelsen görs eventuella ändringar i Företagets listor.  
 
Tre provpersoner väljs ut. Dessa måste ha mått som motsvarar Företagets storlekar S, L och 
XXL, det vill säga Företagets grundstorlek samt minsta och största storlek. De mått som 
används för att välja ut lämpliga provpersoner är övervidd, midjevidd och stussvidd enligt 
tabellen som Företaget använder, tabell 1. Avvikelser får förekomma på högst tre centimeter, 
för att undvika att måtten ligger för nära föregående eller nästa storlek i tabellen. 
 
 

Tabell 1.  Företagets grundmått.  

 S M L XL XXL 
Chest 90 96 102 108 114 
Waist 78 84 90 96 102 
Hip  92 98 104 110 116 
 
 
Provpersonerna mäts av med måttband, enligt 3D-programmets anvisningar, figur 1. Utifrån 
deras kroppsmått anpassas grundmannekängerna i Lectra 3D Prototyping för att skapa 
avatarer som efterliknar provpersonerna. De mått som mäts av är de som är nödvändiga för att 
i programmet framställa en avatar i rätt storlek. Endast överkroppsmått tas från 
provpersonerna, och underkroppen på avatarerna justeras proportionerligt. Detta på grund av 
att endast överdelsplagg ska provas av. 
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Figur 1. Placering av kroppsmått på en 3D-avatar. 

 
Gradering och anpassning av plagg 

Mönster till två av Företagets plagg anpassas i Lectra Modaris. De utvalda plaggen är en 
skjorta och en tunn jacka med krage. Då inget fokus ska läggas på passform i grundstorleken 
så har plaggen valts med kriteriet att de redan har en tillfredsställande passform i storlek L. 
Båda plaggen kommer från produktgrupper som är stora inom Företaget och är därför 
relevanta att undersöka. De liknar varandra till viss del, som att de båda har lång ärm, krage 
samt stängning framtill, men passformen skiljer sig. Därför anses de tillsammans kunna ge en 
korrekt bild av resultatet.   
 
Mönstren graderas utifrån Företagets uppdaterade skillnadsmåttlista. Mönsterdelarna anpassas 
för avprovning i 3D, samt förbereds för fysisk sömnad. Skillnaderna mellan mönstren för de 
olika metoderna är framförallt sömsmåner och stängning/knäppkanter mitt fram.  
 
Enligt Ancutiene (2014) påverkas den virtuella passformen mycket beroende på materialets 
egenskaper. I 3D-programmet anpassas de virtuella materialens egenskaper för att stämma 
överens med de material som används till de fysiska plaggen, vilka är desamma som Företaget 
vanligen använder till dessa plagg. I krage och manschetter görs det virtuella materialet något 
styvare, för att simulera hur tyget påverkas av mellanlägg. Även materialens utseende 
anpassas efter de fysiska materialen, för att underlätta vid jämförelse av avprovningsbilder. 
 
Plaggen sys upp i de tre storlekarna, både fysiskt och virtuellt, och provas av på verkliga 
provpersoner respektive motsvarande avatar i samma storlek. Plaggen sys upp främst för 
avprovning av passform. Ingen vikt läggs vid sömnadstekniker och detaljer som inte påverkar 
passformen, men de sys i rätt material för att ge rätt intryck av fall och följsamhet. Stickningar 
läggs till där de hjälper till att ge en tydligare bild av avskärningar. 
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Avprovningar 

Avprovningarna, både i 3D och på verkliga personer, görs i tre olika kroppspositioner. 
Ancutiene (2014) anser att det vid avprovningar i 3D är viktigt att använda sig av 
mannekänger i flera olika poser för att få en bättre bild av var plaggen stramar eller sitter för 
löst. Kroppspositionerna är de tre som anses bäst ge en varierad bild av passform på 
överkroppen bland tillgängliga positioner i 3D-programmet. De utvalda positionerna är de 
som i Lectra 3D Prototyping kallas Sleeve length, Arms lifted ahead samt Natural arm, Figur 
2.  
 
 
 

 
Sleeve length  Arms lifted ahead Natural arm 
 
Figur 2. 3D-avatar i olika kroppspositioner. 

 
Foton tas av provpersonerna framifrån, bakifrån samt från höger och vänster i samtliga 
kroppspositioner. Inga ansikten visas på bilderna, för att provpersonerna inte ska kunna 
identifieras. Samma typ av bilder tas vid de virtuella avprovningarna. Dessa bilder ligger 
sedan till grund för jämförelsen mellan de två avprovningsmetoderna.  
 
Analys 

Jämförelsen mellan de virtuella avprovningarna och de fysiska görs visuellt av författaren 
samt direktrisen på Företaget. Analysen görs utifrån följande fokuspunkter; halsringningens 
form, kragens form, ärmhålets passform, axelsömmens placering, plaggets vidd och plaggets 
längd samt ärmlängd. 
 
Hur provpersonerna upplever passformen är väldigt olika beroende på person. Vissa upplever 
större obehag när det stramar eller sitter för löst (Ancutiene  2014). Därför är fokus vid denna 
analys inte hur passformen upplevs av provpersonen, utan hur väl det virtuella och det fysiska 
överensstämmer rent visuellt.  
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Resultat 

Måttlistor 

En sammanställning med storlekar från tre svenska företag som byggt sina alfanumeriska 
storlekar på olika sätt visar att en storlek med samma benämning kan skilja sig ordentligt 
mellan olika företag, tabell 2. Dessa tre företag har storleksintervall på motsvarande en, en 
och en halv, respektive två numeriska storlekar. Här visas exempelvis att övervidden för 
storlek L på Företag 3 ligger på 100 centimeter, medan L på Företag 1 har en övervidd på upp 
till 108 centimeter.  
 
Företaget i denna studie använder sig, som tidigare nämnts, av ett intervall på sex centimeter 
per storlek, det vill säga samma som Företag 2 i tabellen.  
 

Tabell 2. Jämförelse mellan olika företags alfanumeriska storlekar. 

Numerisk 
storlek 

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Övervidd 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 
Företag 1 XS S M L XL XXL 
Företag 2  S  M  L  XL  XXL  
Företag 3  XS S M L XL  
 
 
 
En jämförelse görs även mellan Företagets mer detaljerade skillnadsmåttlista och fem andra 
måttlistor från olika typer av källor. Här visar det sig att Företagets skillnadsmått inte skiljer 
sig nämnvärt från övriga om utgångspunkten är att övervidden ökar med sex centimeter per 
storlek, tabell 3. Grå rutor i tabellen markerar mått som inte finns tillgängliga i de respektive 
måttlistorna.  
 
Den största skillnaden mellan de olika listorna finns i måttet Sleeve length fr shoulder seam, 
där Företagets mått dock inte är ett av dem som sticker ut. Baserat på denna jämförelse tas 
beslutet att det i nuläget inte görs några förändringar i Företagets gradering eller 
storlekssystem. 
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Tabell 3. Jämförelse skillnadsmåttlistor. 

Jämförelse skillnadsmåttlistor 

Måtten visar hur mycket måtten i varje storlek skiljer sig från grundstorleken. Måtten är baserade 
på en ökning/minskning av övervidden (chest) med sex centimeter per storlek.  
Alla mått visas i centimeter. 

Mått: A B C D E F 
½ Chest 3 3 3 3 3 3 
½ Waist (47 cm fr hps) 3 3 3,75 3 3 3 
½ Bottom hem 3 3 2,9 3 3 3 
Front Length fr hps 1 1,5 1   0,8 1 
Back Length fr hps 1 1,5 1       
Length at side fr hps 1 1,5 1       
Shoulder to shoulder 1,5     1,5 1,6   
Neck width straight 0,6       0,8   
Neck drop front fr hps 0,2           
Neck drop back fr hps 0           
Neck line 1,5 1,5 1,2 1,6 1,6 1,5 
Armhole depth 0,75 0,75 0,45     1,2 
Shoulder slope 0           
Sleeve length fr shoulder seam 1 1,5 0 0,4 0,8-1,6 0,8 
½ Bicep 1 0,75 0,75 1,2 0,8-1,6   
½ Elbow 0,75       1,2   
½ Sleeve opening 0,5 0,4   0,4 0,8-1,6 0,6 
 
A. Företagets skillnadsmåttlista 
B. Skillnadsmåttlista för herrskjortor (Svensson  2014) 
C. Storlekssystem för herrkläder (Cednäs  1990) 
D. Patternmaking for Menswear (Kim & Kim  2014) 
E. Complete Guide to Size Specifikation and Technical Design (Myers-McDevitt  2009) 
F. Metric Patterncutting for Menswear (Aldrich  2011) 
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Provpersoner och avatarer 

De utvalda och avmätta provpersonerna för storlek S och XXL har mått som ligger väldigt 
nära måtten i storlekstabellen. Provpersonen för L avviker med exakt tre centimeter uppåt i 
alla tre grundmått, vilket är inom toleransen för avvikelser.  
 
Vid framtagning av avatarer motsvarande provpersonernas respektive storlekar upptäcktes att 
om provpersonernas alla avmätta mått följs exakt får avataren en oproportionerlig 
kroppsform. Måtten påverkar varandra allteftersom de skrivs in, och slutresultatet blir olika 
beroende på i vilken ordning måtten läggs in. När ett mått skrivs in justeras det en aning av 
programmet, vilket är anledningen till att avatarernas mått har fler decimaler och alltså är mer 
exakta än provpersonernas, tabell 4. 
 
Tabell 4. Kroppsmått på provpersoner och avatarer. 

 

Person 
S 

Avatar 
S 

Person 
L 

Avatar 
L 

Person 
XXL 

Avatar 
XXL 

Body Length 172 172,26 180 179,76 185 184,83 
Neck 39 39,05 41 40,91 44 43,98 
Across back 37 36,86 40 39,66 44 42,72 
Across front 37 38,07 43 43,76 45 46,75 
Shoulder length 15 13,84 16 15,05 16,5 15,84 
Back height 41 41,36 43 43,71 45 44,61 
Bust 90 90,02 105 105,14 115 115,09 
Waist 79 78,51 93 92,59 102 102,1 
Pelvis 92 92,18 107 107,05 114 114,13 
Arm Length 66 56,14 69 60,12 65 62,03 
Bicep 29,5 29,75 33 33,55 34 34,96 
Arm 27 27,08 28,5 28,56 29 29 
Wrist 17 16,96 18 18,21 18 18,19 
 
Den största avvikelsen uppstår vid armlängden, där avatarens armar blir orimligt långa om 
måttanvisningarna från provpersonen följs, figur 3. Därför justeras armlängden på avatarerna 
till att ge ett visuellt proportionerligt intryck istället för att följa provpersonernas mått. Måtten 
måste då minskas med upp till tio centimeter. Samma problem uppstår vid justering av 
axelbredden, men här är avvikelsen mindre. Hänsyn till dessa justeringar tas vid analysen. 
 

 
 

Figur 3. Jämförelse armlängd - avatar med överensstämmande mått, avatar med justerade mått, provperson. 
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Störst likhet med provpersonernas respektive kroppsform fås när de tre avatarerna skapas 
utifrån samma befintliga Lectra-avatar, Alex, som är en av två tillgängliga manliga avatarer, 
figur 4. Inom den största storleken, XXL, fungerar det inte att ställa in lårvidden på avataren 
utan att låren överlappar varandra. Överkroppen går dock att ställa in bra, vilket ger en 
tillräckligt överensstämmande avatar för denna studie. 
 

 
 

Figur 4. Måttjusterade avatarer i studiens tre storlekar; S, L och XXL. 

 
Gradering och anpassning av plagg 

Då inga förändringar görs i Företagets skillnadsmåttlista behöver graderingen endast 
kontrolleras så att den följer denna. Graderingen som finns i mönsterfilerna, och som alltså 
gjorts av producenten, visar sig skilja sig från Företagets skillnadsmåttlista och justeras 
därför. 
 
Skjortans material är en blandning av bomull och linne, och dess egenskaper är lätta att ställa 
in i 3D-programmet för att ge ett verklighetstroget intryck. När skjortan färgsatts så att den 
ger intryck av en väv i rätt färg och med liknande struktur så uppvisar den någorlunda likhet 
med det fysiska plagget. 
 
Jackans material är en belagd vattenavstötande väv som är kraftig och något stel. Detta gör att 
det är mer problematiskt att hitta rätt inställningar för att få den att bete sig på samma sätt som 
det fysiska tyget. Genom att använda ett kraftigt grundmaterial och sedan lägga till ytterligare 
stelhet uppnås slutligen ett godtagbart resultat. Det fysiska materialet är svart, men den 
virtuella motsvarigheten görs grå, då ett svart material visar sig göra det svårt att urskilja veck 
och dragningar i plagget.  
 
Avprovningar och analys 

Överlag så ger de virtuella och de fysiska avprovningarna resultat som liknar varandra på de 
flesta punkter, se bilaga 1. Vissa skillnader i hur tyget veckar sig och faller uppstår, men i de 
flesta fall kan passformen tolkas som lika. Skjortans virtuella tyg upplevs som mer likt det 
fysiska materialet än vad det grövre, belagda jacktyget gör. 
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En avvikelse som återkommer i många av jämförelserna är att de virtuella plaggen upplevs 
som vidare nedtill jämfört med de fysiska. Både skjortan och jackan faller i 3D ner över 
stussen utan att strama, medan de vid avprovningar på de fysiska personerna sitter åt mer över 
stussen och magen, figur 5. 
 

 
 

Figur 5. Exempel på viddskillnad över stuss, skjorta L. 

Vid de virtuella avprovningarna visar det sig att de olika kroppspositionerna skiljer sig i hur 
bra de fungerar för avprovning i alla storlekar. Framförallt uppstår problem när armarna 
hänger ned längs kroppen, Natural arm, och då i storlekarna L och XXL. Avatarerna har inte 
tillräckligt med utrymme under armarna i denna position, och detta gör att det är svårt att klä 
på avataren så att plagget sitter bra på kroppen. Det stramar och drar vid ärmhålet, för mycket 
tyg samlas där, och påverkar passformen runt resten av kroppen, figur 6. Problemet uppstår 
inte i kroppspositioner där armarna hålls längre ut ifrån kroppen, och har troligen att göra med 
att arm- och bröstomkrets ökats från grundavatarens mått och att det då inte blir tillräckligt 
med utrymme under armen när den hålls nedåt.  
 

 
 

Figur 6. Exempel på dragningar orsakade av armhålsproblem, skjorta XXL. 
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Resultat- och metoddiskussion 

Måttlistor 

Den alfanumeriska storlekstabellen med intervall på sex centimeter per storlek är ett bra val 
för Företagets målgrupp. Då Företaget använder sig av alfanumeriska storlekar för märkning 
av vävda plagg som skjortor bör intervallen inte vara så stora som de kan vara inom till 
exempel sportplagg. Med ett större intervall på denna typ av plagg skulle fler ha svårt att hitta 
plagg som sitter bra, och med ett mindre intervall skulle alltför många storlekar behöva 
produceras för att tillgodose hela kundgruppen. 
 
Även om Företagets skillnadsmåttlista i jämförelse med andra listor inte har mått som sticker 
ut, så bör graderingskoordinaten kontrolleras kontinuerligt. Intervallen kan fungera bättre på 
vissa plaggtyper än andra, så det vore att föredra att kunna kontrollera storlekarna inför varje 
nytt plagg som produceras.  
 
Provpersoner och avatarer 

När en grundavatars mått ändras mycket kan problem uppstå där låren möts, eller som i detta 
fall, vid armhålan. Om måtten ökas kan det helt enkelt bli för lite utrymme kvar, 
kroppsdelarna ”växer ihop”, och det blir omöjligt att klä på avataren ett plagg så att det sitter 
som det ska. När mänskliga kroppar 3D-skannas så kan liknande problem uppstå på samma 
ställen. Skannern kan inte skilja på de olika kroppsdelarna, och detta måste justeras i 
efterhand (Hlaing, Krzywinski & Roedel  2013). Inget av alternativen fungerar alltså 
tillfredsställande i dagsläget. 
 
Avatarer i samtliga storlekar för denna studie går att framställa utifrån en befintlig grund i 3D-
programmet, om lämpliga kroppspositioner används. Däremot skulle det troligen uppstå 
problem vid avprovning av underdelsplagg. Framförallt i den största storleken går avatarens 
ben inte att justera tillfredsställande. Ett större urval av grundavatarer med olika kroppstyper 
skulle krävas för att kunna skapa fungerande personliga avatarer baserade på provpersoner i 
alla storlekar och kroppspositioner.   
 
För att i framtida studier ytterligare kontrollera att avatarernas mått stämmer bra överens med 
de fysiska provpersonernas bör ett provplagg med utritade måttlinjer sys upp och provas av, 
både fysiskt och virtuellt. Om ett kroppsnära plagg med tydliga mätpunkter provas av kan 
avatarerna justeras utifrån dessa när de jämförs med de fysiska provpersonerna. Detta skulle 
ge större säkerhet att likhet uppnås, särskilt inom de mått som visat sig vara problematiska att 
ställa in, som armens längd. 
 
Avprovningar och analys 

Den virtuella skjortan upplevs som mer lik sin fysiska motsvarighet än jackan. Detta kan bero 
på att skjortans material är mer följsamt och lättare att efterlikna virtuellt. Jackans tyg är 
belagt på insidan och relativt stelt, vilket gör det svårt att ställa in på ett lämpligt sätt. 
Ancutiene (2014) låter testa sitt material för att mer precist kunna ställa in dess mekaniska 
egenskaper, men visuellt så uppnås trots detta inte full likhet. Detta antyder att vissa 
utvecklingsbehov finns inom detta område. 
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Utöver problemet med de större storlekarnas ärmhål så upplevs passformen stämma överens 
mellan det fysiska och det virtuella på samma sätt i samtliga storlekar. Det ger alltså ett lika 
tillförlitligt resultat att prova av ett plagg i S som i L eller XXL, så länge avataren är byggd på 
ett sådant sätt att plagget kan bäras på ett korrekt sätt. I denna studie gjordes valet att behålla 
den problematiska kroppspositionen Natural arm för att belysa problemet som den medför i 
vissa storlekar. För vidare avprovningar rekommenderas den inte för alla storlekar. 
 
Slutsats 

I detta stycke besvaras studiens frågeställningar i tur och ordning.  
 
1. Bör Företagets storleks- och graderingssystem förändras, och i så fall på vilket sätt? 
 
Intervallen i Företagets storlekssystem för överdelsplagg på herrsidan är lämpliga för den typ 
av plagg som Företaget producerar. Graderingssystemet fungerar bra för de plagg som 
undersökts, men bör kontrolleras för plagg som skiljer sig mycket från dessa, som till exempel 
plagg i trikåmaterial. 
 
2. Vilka fördelar och nackdelar finns med virtuell storleksavprovning av överdelsplagg för 
herr i Lectra 3D Prototyping, när det används som ett komplement till fysisk avprovning i 
grundstorlek?  
 
Den främsta fördelen med att kunna göra denna typ av avprovningar är att plagget faktiskt blir 
avprovat i flera storlekar och att en större säkerhet om korrekt gradering därmed uppstår.  
 
När fungerande avatarer skapats kan de användas om och om igen för att snabbt prova av 
plagg i olika steg i produktutvecklingen. Inga provpersoner behövs, vilket ger möjlighet till 
större flexibilitet. Även ekonomiskt ger detta en fördel, då färre personer behöver närvara vid 
avprovningar, och färre fysiska prototyper måste sys upp.  
 
Även för placering och storleksanpassning av fickor och andra designdetaljer som kan 
förändras med plaggets storlek är 3D-programmet ett bra verktyg, då det vid avprovningar i 
olika storlekar lätt går att se om allt ser proportionerligt ut. 
 
En nackdel är svårigheten att ta fram avatarer och säkerställa att dessa håller de tänkta måtten. 
Svårigheter finns även med att ställa in materialen i programmet så att de ger en 
verklighetstrogen bild av hur det verkliga materialet beter sig.  
 
Givetvis ger fysiska avprovningar de allra mest tillförlitliga resultaten, men då dessa oftast 
inte är möjliga att genomföra är virtuella avprovningar ett bra komplement.  

 
3. Inom vilka storlekar fungerar anpassning av Lectras befintliga herrmannekänger för att 
skapa en proportionerlig avatar lämplig för avprovning av överdelsplagg? 

 
När en grundavatars mått ändras mycket kan problem uppstå. Färre problem uppstod vid 
minskning av mått än vid ökning, vilket visar att det är säkrare att utgå från en större 
grundavatar och minska dess mått, än att göra tvärtom. Dock finns ett begränsat antal 
grundavatarer att tillgå. Inte bara storlek, utan även kroppsform, måste tas i beaktande. 
Därmed är det inte optimalt att använda denna metod för storlekar som avviker mycket i mått 
från den grundavatar som har önskad kroppsform. 
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En fördel med denna metod jämfört med att använda en 3D-skanner för att skapa sina avatarer 
är dock att ingen extra utrustning krävs, och det går snabbt och lätt att förändra eller skapa 
nya virtuella provpersoner. Så länge avataren har en kroppsform och kroppsposition som gör 
att plagget kan tas på korrekt så ger avprovningarna ett lika gott resultat som i grundstorlek. 
 
4. Vilka av följande parametrar ger ett likvärdigt resultat vid jämförelse mellan fysisk och 
virtuell avprovning av överdelsplagg för herr; halsringningens form, kragens form, ärmhålets 
passform, axelsömmens placering, plaggets vidd och plaggets längd samt ärmlängd? 
 
Övergripande ger de virtuella och de fysiska avprovningarna resultat som stämmer bra 
överens.  
 
Halsringningens form är lätt att se, särskilt om denna kontrolleras innan kragen sys på, och 
den ger ett resultat som liknar de fysiska avprovningarna. För att kragen på ett virtuellt plagg 
ska kunna vikas ner måste en linje läggas till på mönsterdelen. På ett fysiskt plagg viker sig 
kragen istället där det är mest naturligt utifrån hur dess form skapats. Även om en virtuell 
linje placeras ut på önskat ställe går det inte att veta säkert att kragen kommer att vika sig på 
samma ställe när den sedan sys upp i verkligheten. Till viss del går det att se i 3D hur kragen 
kommer att se ut uppsydd, men för exakt passform bör den provas av fysiskt. 
 
Ärmhålets passform ger ett likvärdigt resultat vid de båda avprovningsmetoderna. Här är det 
viktigt att anpassa axelbredden på ett korrekt sätt, särskilt om plagget har en ärm isatt i 
ärmhålet, så att ärmen faller på rätt sätt. Axelsömmen hamnar en aning längre bak på de 
fysiska provpersonerna än på de virtuella, dock bedöms passformen inte påverkas nämnvärt.  
 
Plaggens vidd nedtill är det område som visar störst avvikelser. Vidd upptill och ärmens vidd 
visar däremot ett likvärdigt resultat. Plaggets längd och ärmlängd upplevs också stämma 
överens, men först då avatarens armar justerats efter visuellt intryck istället för exakta 
kroppsmått. 
 
Samtliga storlekar gett resultat som liknar varandra. Baserat på detta dras slutsatsen att utifrån 
en tillfredsställande fysisk avprovning i grundstorlek, kan en jämförelse mellan virtuella 
avprovningar i grundstorlek och i övriga storlekar avgöra om samma passform uppnås i 
samtliga storlekar eller inte.  
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Slutord 

3D-program och virtuell avprovning kan på många olika sätt underlätta för 
konfektionsföretag, och spara både tid, material och kostnader. Denna studie är ett bidrag till 
forskning om de olika möjligheter som virtuella avprovningar öppnar inom textilbranschen, 
och kan förhoppningsvis komma till nytta för vidare forskning då den beskriver avprovningar 
i andra storlekar än vad tidigare studier undersökt.  
 
Syftet med studien har varit att utvärdera möjligheten att använda virtuella avprovningar i 
Lectra 3D Prototyping för att verifiera passformen i samtliga storlekar vid gradering av 
herrplagg. I och med att en sådan utvärdering gjorts så är studiens syfte uppfyllt. Resultaten 
från jämförelsen kan ge vägledning till företag som önskar använda sig av virtuella 
storleksavprovingar genom att den visar på olika möjligheter och problem som kan uppstå. 
 
Resultaten från studiens jämförelse kan även ligga till grund för vidare studier om virtuella 
storleksavprovningar. För framtida studier vore en jämförelse mellan denna typ av 
måttjusterade grundavatarer och inskannade kroppar i olika storlekar relevant, för att avgöra 
vilken metod som är enklast respektive ger ett mest korrekt resultat vid avprovningar. Bättre 
möjligheter för inställning av avatarer och virtuella textila material vore önskvärt för att göra 
virtuella avprovningar mer verklighetstrogna.    
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1 Bilaga 1 
 

Bilaga 1 – Avprovningsbilder och -kommentarer 
  



2 Bilaga 1 
 

Övergripande avprovningskommentarer för jackor 
Halsringningens och kragens form  
Halsringningen och kragen liknar varandra i passform. Dragkedjan i det fysiska plagget gör att avstånden 
mellan kragens två sidor, och även halsöppningen, blir något större än på den virtuella. 
 
Ärmhålets passform  
Ärmhålets passform stämmer bra överens. I storlek S har avataren och den fysiska provpersonen olika form p 
åaxlarna, vilket gör att ärmhålssömmen hamnar längre ut på provpersonens axlar. Ärmhålsdjupet ser något 
litet ut på båda jackorna i alla storlekar.  
 
Axelsömmens placering  
Axelsömmen hamnar på samma ställe på de båda jackorna. 
 
Plaggets vidd 
Vidden stämmer bra överens upptill och i ärmen. I vissa vinklar ser den virtuella jackan något vidare ut nertill, 
framförallt i S och L. 
 
Plaggets längd och ärmlängd 
Längd och ärmlängd stämmer väl överens. Jackan på den fysiska provpersonen i storlek S tippar lite bakåt och 
ser därför kortare ut fram. Troligen beror detta framförallt på kroppshållning. 

Övrigt 
I kroppspositionen Natural arm fastnar för mycket tyg under armen på avataren, vilket orsakar dragningar som 
påverkar den virtuella jackans hela passform. Det virtuella tyget är inte lika stelt som det fysiska, vilket gör att 
det inte faller på samma sätt.  
 
  



3 Bilaga 1 
 

Jacka S Natural arm 

 

 

 

 

• Jackornas längd och ärmlängd 
stämmer bra överens. 

• Den virtuella jackan ser vidare ut, 
framförallt nertill. 

• Avataren och provpersonen har inte 
samma axelform, vilket gör att 
ärmsömmen hamnar längre in på 
axeln på avataren.  

• Ärmhålsdjupet ser något litet ut på 
båda jackorna, på avataren drar sig 
tyget uppåt vid armhålan. 

• Axelsömmen hamnar på samma 
ställe på båda jackorna. 

• Den fysiska jackan tippar lite och blir 
kortare i framkant, medan den 
virtuella hänger rakt, till viss del beror 
detta på provpersonens hållning. 

• Kragarnas form liknar varandra, men 
dragkedjan i det fysiska plagget gör 
att avståndet mellan kragsnibbarna 
blir större. 
 



4 Bilaga 1 
 

Jacka S Sleeve length 

 

 

 

 

• Här ser jackorna mer lika ut 
viddmässigt än i föregående 
kroppsposition. 

• Den fysiska jackans tyg är stelare 
och veckar sig därför annorlunda än 
den virtuella. 



5 Bilaga 1 
 

Jacka S Arms lifted ahead 

 

 

 

• Tyget lyfter sig på 
samma sätt vid axlarna 
på båda jackorna, men 
tygerna ger inte 
samma uttryck.  

• På den fysiska 
provpersonen stramar 
jackan mer, inte bara 
över axlarna, utan 
även lite längre ner på 
ryggen. Detta kan bero 
på att provpersonen 
har en mer bakåtlutad 
kroppsposition, vilket 
syns tydligast på 
bilderna från sidan. 



6 Bilaga 1 
 

Jacka L Natural arm 

 

 

 

 

• Den virtuella jackan ser kortare 
och vidare ut, särskilt vidare i 
nederkant. 

• Det blir lite trångt vid ärmhålet 
på avataren, vilket gör att jackan 
drar lite uppåt i sidorna. Detta 
problem uppstår bara i denna 
position, inte när armarna hålls 
längre ut från kroppen.  

• Axelsömmen hamnar på samma 
ställe på båda jackorna. 

• Dragkedjans bredd gör att 
avståndet mellan kragsnibbarna 
blir större på den fysiska jackan 
än den virtuella. 



7 Bilaga 1 
 

Jacka L Sleeve length 

 

 

 

 

• Ärmlängden är lik, och 
även ärmens form. 

• I denna position är inte 
utrymmet vid ärmhålet 
lika trångt, och den 
virtuella jackan hänger då 
mer likt den fysiska. Dock 
ser den även här vidare ut 
i nederkanten. 
 



8 Bilaga 1 
 

Jacka L Arms lifted ahead 

 

 

 

• Jackan lyfts upp vid axlarna, och 
stramar på liknande sätt över ryggen.  

• Jackorna stramar/faller på liknande 
sätt, samma dragningar i tyget kan ses 
både på den virtuella och den fysiska 
jackan. Detta syns särskilt bra från 
sidan. 
 



9 Bilaga 1 
 

Jacka XXL Natural arm 

 

 

 

 

• Det blir lite trångt vid ärmhålet på 
avataren, vilket gör att jackan drar lite 
uppåt i sidorna. Detta problem uppstår 
bara i denna position, inte när armarna 
hålls längre ut från kroppen.  

• Axelsömmen hamnar på samma ställe 
på båda jackorna. 

• Dragkedjans bredd gör att avståndet 
mellan kragsnibbarna blir större på den 
fysiska jackan än den virtuella. 

• I denna storlek stämmer vidden bättre 
överens än på övriga storlekar, men 
den virtuella jackan är något stor nertill 
även här. 

 



10 Bilaga 1 
 

Jacka XXL Sleeve length 

 

 

 

 

• Här syns tydligt att det 
fysiska materialet är 
stelare, och att fallet 
därför blir olika på de två 
jackorna.  

• Ärmlängden ser längre ut 
på den fysiska när armen 
är böjd. 



11 Bilaga 1 
 

Jacka XXL Arms lifted ahead 

 

 

 

 

• Den virtuella jackan ser 
något kortare ut i ryggen, 
fram ser de däremot lika 
ut i längd.  

• Vidden upptill och nedtill 
ser lika ut. 

• Jackan veckar sig likadant 
på båda.  

• Ärmen ser något längre ut 
på den fysiska jackan. 

 



12 Bilaga 1 
 

Övergripande avprovningskommentarer för skjortor 
Halsringningens och kragens form  
Halsringningen och kragen liknar varandra i passform i samtliga storlekar.  
 
Ärmhålets passform  
Ärmhålets passform stämmer bra överens. Ärmhålsdjupet bör ökas något, vilket syns på både de virtuella och 
de fysiska skjortorna. 
 
Axelsömmens placering  
Axelsömmen hamnar något längre bak på den fysiska provpersonen i storlek S och L, gäller okets sömmar både 
fram och bak.  
 
Plaggets vidd 
Vidd upptill och i ärm liknar varandra, men nedtill ser den virtuella skjortan vidare ut. Då skjortan sitter åt mer 
över stussen förändras också intrycket av fållens svängning. När armarna är lyfta ser vidden mer lik ut, då de 
fysiska skjortorna inte längre sitter åt över stussen. 
 
Plaggets längd och ärmlängd 
Ärmlängden stämmer väl överens i de flesta jämförelserna, men när armen är böjd upplevs den virtuella 
ärmen som något kortare än den fysiska. Skjortans längd upplevs som en aning kortare på avataren, men detta 
påverkas även av att den ser vidare ut nedtill än den fysiska, och därmed får andra proportioner. 

Övrigt 
Storleks- och passformsmässigt är de två avprovningarna lika varandra. Tyget faller på liknande sätt, samma 
typ av veck och dragningar upplevs. De flesta skillnader och likheter mellan fysiskt och virtuellt upplevs på 
samma sätt i samtliga storlekar. 
 

  



13 Bilaga 1 
 

Skjorta S Natural arm 

 

 

 

 

• Oksömmarna, både bak och fram, 
hamnar något längre bak på 
provpersonen. 

• Den virtuella skjortan ser vidare ut 
nedtill och runt midjan. 

• Skjortornas längd 
överensstämmer. 

• Ärmen är lik i längd och vidd. 
• Kragens form är lik. 

 



14 Bilaga 1 
 

Skjorta S Sleeve length 

 

 

 

 

• Ärmen ser något 
kortare ut på den 
virtuella skjortan när 
armen är böjd. 

• Ärmhålets form 
stämmer bra överens. 



15 Bilaga 1 
 

Skjorta S Arms lifted ahead 

 

 

 

• Skjortan faller likadant 
och veckar sig på samma 
ställen.  

• Den virtuella skjortan 
lyfts upp lite mer vid 
axlarna och därför 
påverkas längden mer på 
den. 

• Över axlar och rygg 
stramar det på samma 
sätt på båda skjortorna. 

• Skjortorna sitter åt över 
axel och överarm på 
samma sätt. 

• När skjortan lyfts upp lite 
ovanför stussen syns inte 
viddskillnaden lika 
tydligt.  
 



16 Bilaga 1 
 

Skjorta L Natural arm 

 

 

 

  

• Här blir det lite mycket tyg under 
armen på den virtuella, vilket gör 
att skjortan dras upp lite i sidan, 
och inte hänger lika slätt mot 
kroppen. Den ser också lite kortare 
ut än den fysiska. 

• Den virtuella skjortan ser vidare ut 
nedtill, och glipar inte under sista 
knappen så som den fysiska gör. 
Även baktill syns att den fysiska 
skjortan fastnar ovanför rumpan på 
ett sätt som inte den virtuella gör. 

• Oksömmarna, både bak och fram 
hamnar lite längre bak på 
provpersonens axlar. 



17 Bilaga 1 
 

Skjorta L Sleeve length 

 

 

 

 

• Ärmhålsdjupet är något 
litet på båda skjortorna, 
vilket gör att tyget drar 
sig vid överarmen på 
båda. 

• Ärmlängden är lik, och 
tyget i ärmen faller 
likadant. 

• Kragens form och 
passform är lik. 



18 Bilaga 1 
 

Skjorta L Arms lifted ahead 

 

 

 

 

• Samma 
dragningar syns 
från armhålan och 
nedåt mitten av 
ryggen.  

• Båda skjortorna 
stramar vid 
axeln/överarmen, 
och ärmlängden 
upplevs som 
likadan, möjligen 
något kortare på 
avataren. 

• I denna position 
är viddskillnaden 
inte lika tydlig, 
den fysiska 
skjortan lyfts upp 
och sitter inte 
snävt över 
stussen. 

• Skjortorna lyfts 
upp likadant vid 
axlarna och ger 
liknande fall och 
dragningar.  
 



19 Bilaga 1 
 

Skjorta XXL Natural arm 

 

 

 

  

• Tyget fastnar under armen på 
avataren och gör att skjortan inte 
faller ner riktigt runt kroppen. Det 
påverkar hela skjortans passform. 

 



20 Bilaga 1 
 

Skjorta XXL Sleeve length 

 

 

 

 

• Här faller skjortan ner 
bättre, och passformen blir 
mer lik än i föregående 
kroppsposition.  

• Ärmlängden ser något 
längre ut på den fysiska 
provpersonen när armen är 
böjd. 

• Kragens form och passform 
är lik. 



21 Bilaga 1 
 

Skjorta XXL Arms lifted ahead 

 

 

 

 

• Skjortorna stramar och veckar sig på 
liknande sätt, men det virtuella tyget 
har inte samma fall som det fysiska.  

• Skjortornas längd och ärmlängd är 
liknande. 

• Den virtuella skjortan lyfts upp lite 
mer vid sidsömmen och upplevs som 
lite kortare i sidan. 
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