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”Trång över ryggen, för dålig 
rörlighet när man böjer sig framåt…”

”För korta. Alltid för korta.”

”Många som är lite lediga i modellen 
blir bylsiga över magen.”

”..om man t.ex. sträcker på armarna 
rakt uppåt så lyfter hela jackan.”

”..åker upp och "fastnar" över höfterna 
så jag måste dra ner jackan igen.”

”..överlag för tajta och långa.”

”tight om rumpan och 
pösig under armarna”

”För bylsigt runt midjan och för kort…”

”Dammodellen är alltid så figursydd 
och tight, tar man en större blir den 
för stor i axlar och lång i längd…”
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Smith & Havenith 2012
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“No textbooks exist to explain 
the complicated development 

of articulated garment shapes 
and visible and hidden 

technical details.  

J. McCann, 2005



L Kroppsmått cm Kommentar L Kroppsmått cm Kommentar

104 Bröstvidd 42 Ryggbredd

92 Midjevidd 85 Armlängd

108 Stussvidd 33 Överarmsvidd

42 Rygglängd 183 Kroppslängd

Figurtyp:  H  V  X  O

Fotografera framifrån, bakifrån & från höger sida. Mönsterförändringar markeras på plaggskiss.

Kontrollpunkt Ja Nej Kommentar

Plagget är symmetriskt och balanserat

Plagget sitter bekvämt och har fin siluett

Vidden är balanserat fördelad

Lagom rörelsevidd: Bröst

Lagom rörelsevidd: Midja

Lagom rörelsevidd: Stuss

Axel- och ärmsömmar är rätt placerade

Fållen är balanserad och i rätt höjd

Halsringningen har rätt form och storlek

Ärmhålet har rätt form och storlek

Alla skärningslinjer är rätt placerade

Ärmen är lagom lång

Lagom rörelsevidd: Ärmar

Inga veck eller dragningar bak

Inga veck eller dragningar fram

Rörelseschema kan utföras obehindrat

Övriga kommentarer på plaggets passform, funktion eller utseende:

Avprovningsprotokoll: Överdelsplagg, herr
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Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver hur du känner dig just nu:

Bekväm Obekväm

Bra humör Dåligt humör

Trött Utvilad

Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver plagget du bär:
Följsam Stel

Lätt att ta på och av Svår att ta på och av

Full rörlighet för armar Begränsad rörlighet för armar

Lätt att röra sig i Svår att röra sig i

Bekväm Obekväm

Smickrande Osmickrande

Varm Kall

Sitter löst Sitter tight

Lätt Tung

Övriga kommentarer på plaggets passform, funktion eller utseende:

Utvärdering av upplevd passform och komfort för överdelsplagg
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Datum Provperson # Modell # Prototyp # Användningstid



Foto: Victor Olausson 2015



framtid?





“It is critical that the 
knowledge of practice  

that resides in individual 
patternmakers be captured 

in the larger body of  
design knowledge.

McKinney, Bye & LaBat 2012, s. 156
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