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Sammanfattning
MamaMore är ett projekt med en stilig och mångsidig kollektion graviditetskläder som resultat, där hela processen
från forskningsarbete till protoarbete, sömnadstekniskt arbete och slutprodukt presenteras.
Huvudsakliga målet med projektet MamaMore var att planera graviditetskläder med lång livscykel som kvinnor kan
och framförallt vill använda både före, under och efter graviditeten och på så sätt bidra till både det ekonomiska och
ekologiska tänkandet. Samtidigt ville jag skapa ett alternativ till det bristfälliga, existerande utbudet graviditetskläder
och trolla bort den typiska stämpeln ”mammakläder”.
För att nå detta mål har jag låtit gravida kvinnor och mammor i min omgivning berätta om sina egna åsikter,
upplevelser, behov och önskemål om graviditetskläder i enkäten MamaMore. Litteratur kring ämnet graviditet samt
marknadsforskning har även varit verktyg i arbetsprocessen, liksom protoarbete och sömnadstekniska prover för att
försäkra mig om att plaggen är funktionsdugliga i praktiken både på gravida och icke-gravida kvinnor.
Med hjälp av smarta konstruktioner, knäppningar och bälten föddes sedan den multifunktionella kollektionen
MamaMore som tillhör en ovanligare, mer businessinriktad genre inom mammamodet. "Dressat draperat" kom att stå
som nyckelord för stämningen medan formspråket inspirerades av naturen, kvinnans former och Stella McCartney.
Kollektionen utvecklades slutligen till tio plagg varav tre nyckelplagg konstruerades och producerades.
MamaMore är med andra ord som namnet antyder – en kollektion mycket mer än bara graviditetskläder.
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Summary
Mama is more a project with a stylish and versatile collection of pregnancy clothes as results, in which the entire
process from research to prototype work, sewing, technical work and the final product is presented.
The main goal of the project MoreMama was planning pregnancy clothing with long life cycles that women can and
above all want to use before, during and after pregnancy, thereby contributing to both economic and ecological
thinking. At the same time I wanted to create an alternative to the poor, existing offer pregnancy clothes and spirit away
the typical stamp "maternity clothes".
To achieve this goal I have let pregnant women and mothers around me to talk about their own opinions, experiences,
needs and desires of pregnancy clothes in the survey MamaMore. Literature on the subject of pregnancy, and market
research has also been a tools in the work, as well as prototype work and technical tailoring tests to assure that the
garments are functionable in practice, both for pregnant and non-pregnant women.
With the help of smart structures, snaps and belts the multi-functional collection MamaMore was born, belonging to a
rarer, more business-oriented genre of maternity fashion. "Dressy draped" came to stand as keywords for the
atmosphere, while the idiom was inspired by nature, women's shapes and Stella McCartney. The collection finally
developed into the ten garments including three key pieces that were designed and produced.
Mama more are in other words, as the name implies - a collection of much more than just pregnancy clothes.
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1

INLEDNING
Det senaste året har jag omgetts av gravida
kvinnor, bekanta och vänner med stora magar som
går i väntans tider. Att vänta barn är självklart en
gåva, för många en fantastisk tid och samtidigt ett
stort kliv framåt i livet. Detta gäller även
kvinnorna i min omgivning. De är alla lyckliga,
vackra, förväntansfulla och mer eller mindre
runda om magarna, men under graviditeten
klagar de över en och samma sak – kläder. Det är
härifrån jag fick idén till att göra detta arbete,
klädkollektionen MamaMore som är mycket mer
än bara graviditetskläder.
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1.1 Syfte

1.2 Metod

Av dagens utbud kläder i världen utgör graviditetskläder
en förvånansvärt liten del. Ofta uppfyller
graviditetskläderna de praktiska kraven medan de
estetiska önskemålen lätt faller i glömska och variationen
på plaggen är väldigt liten. Den korta livslängden är ett
annat problem. För de flesta gravida kvinnor är det
oundvikligt att använda plagg med speciella
konstruktioner i takt med att kroppen förändras. Efter de
nio omtumlande månaderna behöver, kan och vill
kvinnorna dock sällan använda dessa kläder mer.

Personligen är jag inte och har aldrig varit gravid och jag har
därför inte heller kommit i närmare kontakt med
graviditetskläder. För att förstå mig på dessa plagg har gravida
kvinnor och mammor i min omgivning berättat om sina egna
åsikter, upplevelser, behov och önskemål om graviditetskläder i
enkäten MamaMore. Med hjälp av enkäten har jag först och
främst undersökt dagens utbud graviditetskläder samt
problematiken kring utbudet. Vad finns och vad saknas på
marknaden? Därefter har jag även kunnat dra slutsatser om vad
dagens finlandssvenska gravida kvinna egentligen vill ha i
garderoben och vilken typ av plagg jag som formgivare skall
planera.
För att få en helhetsuppfattning baserad på fakta och inte endast
personliga åsikter och upplevelser har jag ytterligare fördjupat
mig i litteratur kring ämnet graviditet. Igen har jag fokuserat
främst på de yttre fysiska förändringarna i kvinnokroppen samt
vilka krav dessa förändringar ställer på kläderna både under och
efter graviditeten.
Under planeringsarbetet har resultatet av enkäten samt
litteraturforskningen sedan ständigt tagits i beaktade. För att
ytterligare försäkra mig om att plaggen fungerar i praktiken har
jag arbetat mycket med proton och prover. Även om alla plagg
till kollektionen inte producerats har de alltså konstruerats och
testats och slutligen utvecklats till nya plagg.

Min viktigaste och svåraste uppgift i detta projekt var
därför att planera graviditetskläder med lång livscykel.
Tanken är att kvinnorna skall kunna och framförallt vilja
använda plaggen både före, under och efter graviditeten
och på så sätt bidra till det ekologiska och ekonomiska
tänkandet. Jag ville med andra ord skapa ett annorlunda,
multifunktionellt komplement till dagens utbud av
mammakläder, kläder som enkelt går att justera och bära
upp på olika sätt vare sig man är gravid eller inte.
Samtidigt ställde jag mig frågan: är det möjligt att trolla
bort den typiska stämpeln "mammakläder"?
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Figur 1 Ett smakprov på resultatet av projektet MamaMore.

plagg som uppfyller mer än en funktion. Samtidigt har jag
satt min personliga prägel på plaggen och estetiken faller inte
i glömska. "Dressat draperat" kom att stå som nyckelord
medan naturen, kvinnans former och Stella McCartney står
för inspirationen.

1.3 Resultat
Med hjälp av enkätsvaren, litteraturen, marknadsforskningen och protoarbetet har jag sedan planerat
kollektionen MamaMore som tillhör en ovanligare kategori
inom mammamodet, nämligen businesskläder. Kollektionen
består av tio plagg varav tre har konstruerats och sytts upp. I
varje plagg samarbetar färg, form, fall och funktion med
varandra och bidrar till en fungerande helhet som lätt går att
klä upp till fest eller klä ner till vardag. Kvinnans behov och
önskemål har ständigt tagits i beaktande och plaggens
utseende kompromissar med de praktiska funktionerna. Man
kan alltså säga att kollektionen MamaMore förverkligades
som en form av samskapande design där jag i samarbete med
min målgrupp har planerat

MamaMore är med andra ord ett projekt med en stilig
och mångsidig kollektion graviditetskläder som resultat,
där hela processen från forskningsarbete till protoarbete
och slutprodukt presenteras.
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GRAVIDITET OCH MAMMAKLÄDER

– ÅSIKTER OCH FAKTA

Idén till projektet MamaMore föddes ursprungligen ur de
gravida kvinnornas klagovisor. För att nå bästa möjliga
resultat i arbetet lät jag därför dessa kvinnor beskriva sina
personliga upplevelser gällande graviditetskläder och på så
sätt hjälpa mig i mitt arbete. Vad behöver dagens kvinnor då
det gäller graviditetskläder, vad vill de egentligen ha och var
får de tag på dessa kläder? På den vägen föddes enkäten
MamaMore som står som grund för forskningsarbetet till
kollektionen.

Enkäten MamaMore är endast baserad på personliga åsikter
och upplevelser. För att få en mer teoretisk
helhetsuppfattning om kroppen och dess fysiska
förändringar under graviditeten har jag även fördjupat mig i
litteratur kring ämnet graviditet.
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2.1 Enkätundersökningen MamaMore
Enkäten MamaMore är ett frågeformulär på tio frågor
som behandlar kvinnors personliga uppfattning om
graviditetskläder (bilaga 1). Enkäten riktade sig till
gravida kvinnor och mammor i min omgivning som
nyligen kommit i kontakt med graviditetskläder och på så
sätt är insatta i ämnet. Tanken var att enkäten skall hjälpa
mig i planeringsarbetet men även redogöra för problemen
kring dagens utbud av graviditetskläder och frågorna är
formulerade därefter. Hälften av frågorna är försedda
med svarsalternativ så att tröskeln för att svara skall vara
någorlunda låg. De övriga öppna frågorna har vissa
besvarat med korta kommentarer medan andra djupare
gått in på ämnet mammakläder.

veckors tid, vilket gav mig omfattande svar på frågorna
och en uppfattning om de största problemen och åsikterna
kring temat graviditetskläder i Svenskfinland.
Medelåldern på kvinnorna var 27 och faller därmed inom
ramarna för min målgrupp, vilket vi återkommer till i
produktplaneringen.

På basen av enkätsvaren kunde jag konstatera att en
graviditet är väldigt individuell liksom även åsikterna och
upplevelserna kring graviditetskläder. På höger sida
(figur 2) presenteras ett urval av kommentarer från
enkäten. Vissa kommentarer är ständigt återkommande
medan andra till och med är motstridiga. En utförligare
presentation av enkätresultatet har sammanställts i två
helheter: Marknaden mammakläder idag, och Önskemål,
behov och krav.

Enkäten spreds i första hand bland vänner och bekanta
via e-post men med hjälp av besökare på min personliga
nätblogg nådde enkäten även ut till kvinnor i övriga
Svenskfinland. Sammanlagt besvarade 42
finlandssvenska kvinnor enkäten MamaMore under två
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”

Man är fortfarande sig själv och vill behålla sin integritet ”trots” graviditeten

min hy blev extremt känslig

Mitt bystomfång växte med 15 cm

Man vill ju klä sig som man annars gör, men bekvämare

härligaste tiden i mitt liv
trikå, trikå och åter trikå

lite mer ”sexy mama”

jag kunde inte ha något spänt över magen överhuvudtaget

Det saknas elegans
Mammakläder känns så tantiga

Man vill ju visa sin fina mage
Något sorts bälte under magen tar bort litet av mumin-faktorn

”

Figur 2 Ett urval av svarskommentarer på enkäten MamaMore.
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2.1 Marknaden mammakläder idag
dagens utbud. Mammaplaggen anses ofta vara
opersonliga och sakna finesser som är praktiska då
kroppen förändras. Ytterst få plagg har exempelvis
justerbara skärningar under bysten eller knäppningar mitt
fram som kommer till nytta vid amning och någon
alternativ lösning till de klassiska mammabyxorna med
resårkant har varken respondenterna eller jag själv stött
på. I slutändan är det få plagg som går att använda hela
graviditeten igenom, än mindre efter graviditeten då
kvinnan skall amma, även om kläderna säljs inom
kategorin mammakläder.
En majoritet anser även att utbudet är för dyrt med tanke
på att kläderna endast används under några få månader.
Därför vill de flesta inte heller lägga ner stora summor
pengar på graviditetskläder och om möjligt använder
många sina vanliga plagg så mycket som möjligt.

Utbudet av graviditetskläder är redan bristfälligt. För att
undvika att planera graviditetskläder som redan finns var
det i första hand aktuellt för mig att undersöka dagens
utbud. Vad finns det för kläder och var går de att få tag
på? Detta fick enkäten MamaMores respondenter hjälpa
till att svara på.
De flesta respondenterna är överens om att utbudet
graviditetskläder är dåligt och enformigt. Endast några få
procent är någorlunda nöjda med utbudet medan ingen
anser att utbudet är riktigt bra som det är idag och då
enkätsvaren sammanställdes kunde jag ana en form av
bitterhet och missnöje kring temat.
En annan uppfattning bland de flesta respondenterna är
att vardagskläder för hemmabruk finns att få tag på, om
än begränsat, medan graviditetskläder till fest eller jobb
däremot är svåra att hitta både i butiker och på internet.
Tråkigt, enformigt, färglöst och tantigt är adjektiv som
ett flertal gånger dyker upp i enkätsvaren då det gäller
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dålig kvalitet på materialet
typiska resårkanten

inte användbara
hela graviditeten
Trots detta har alla respondenter köpt ett eller flera
graviditetsplagg och hela 87 % nämnde klädkedjan
Hennes&Mauritz (H&M) som inköpsställe. Den
svenska klädkedjans utbud mammakläder beskrevs ändå
inte som bra på något sätt, snarare tvärtom.
H&M:s tillgänglighet, stora utbud och framför allt låga
priser nämns som orsakerna till att just denna klädkedja
lockar mest. H&M-butiker finns i så gott som alla större
städer runtom i Finland, hela sex stycken endast i
Helsingforsregionen, och en stor del av H&M:s utbud
kan inhandlas enkelt via nätet (H&M Shop online 2011).
Eftersom kroppen under graviditeten beter sig väldigt
oförutsägbart kan det dock enligt många vara svårt att
avgöra vilka storlekar och modeller som passar utan att
vare sig se eller prova plaggen innan köp. Därför föredrar
majoriteten traditionella, fysiska butiker framom
internet i jakten på mammakläder.

töjs ut vid
användning

framhäver
inte magen

inte tillräckligt
med vidd för
en stor mage

Figur 3 Ett urval ur H&M:s vår-/sommarkollektion mammakläder
2011, samt problematiken kring plaggen.
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enda färgklicken
i utbudet

2.2 Behov och önskemål
Trots det bristfälliga utbudet graviditetskläder är de flesta
gravida ändå villiga eller tvungna att köpa ett eller flera
graviditetsplagg. Med hjälp av enkäten fick jag fram vilka
önskemål, behov och krav kvinnor har angående
graviditetskläder samt hur det påverkar deras klädval.
Över hälften av enkäten MamaMores respondenter
hävdade nämligen att deras klädstil ändrat mycket eller en
aning under graviditeten. Åsikterna visade sig ändå vara
många och olika och flera gånger till och med
motstridiga. Plagg som vissa kvinnor älskar väcker avsky
hos andra.

Andra inköpsställen som nämns mer än en gång i
samband med enkätsvaren är Polarn & Pyret, TopShop,
Lindex och GAP. Senaste trender och festligare plagg ser
man ändå inte skymten av i dessa butikers utbud, än
mindre intressanta modeller, granna färger eller
draperingar. Prisklassen och tillgängligheten är även en
helt annan jämfört med H&M som dessutom har det
största utbudet bland ovannämnda. De få specialaffärer
som säljer endast graviditetskläder lockar inte den stora
massan konsumenter av samma orsaker.
Min personliga tolkning av utbudet är att klädföretagen
på grund av sitt begränsade sortiment försöker erbjuda
graviditetsplagg som tilltalar så många kvinnor som
möjligt. Stilen är därför enkel med nedtonad färgsskala
och klassiska modeller. Någon variation på de praktiska
lösningarna i plaggen finns inte och kläderna får lätt
stämpeln typiska "preggo-kläder" som enkätens
respondenter kallar dem, i negativ bemärkelse. Detta
resulterar istället i att ingen är riktigt nöjd med utbudet –
åtminstone om man får tro resultatet av enkäten
MamaMore.

Bekvämlighet är det krav som flest gånger nämns och är
enligt respondenterna den största orsaken till att
klädstilen ändrar under graviditeten. Redan under de
första månaderna kan huden vara extra känslig,
illamående vanligt, bysten öm och kroppen svullen.
Kragskjortan byts då ut mot långa trikåblusar,
kostymbyxan ersätts med mammajeans då stiligare
varianter inte finns att få tag på och leggings används allt
mer. Hårda och styva material samt plagg med mycket
sömmar som skaver mot huden slopas av samma orsak,
menar en stor del av respondenterna.
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färg och mönster
mjuka material

-

urringat
åtsittande byxor
tältliknnde plagg
byxor med resårkant
minikjolar

trikå
koftor
bra passform
skärning under byst
omlott
vackra detaljer
åtsittande toppar

korta blusar
tjocka sömar

lager på lager
För vissa framkallar den höga resårkanten illamående, för
andra blir barnet i magen oroligt av trycket, medan många
nämner att resårkanten i slutet av graviditeten är för liten
och skaver mitt på magen. "Rent ut sagt ful och äcklig" är
även en kommentar om mammbyxorna som påträffas mer
än en gång bland enkätsvaren. Så gott som ingen ville heller
använda dessa byxor efter graviditeten och något mer
användbart alternativ stod därför högt på önskelistan, gärna
i stiligare tappning i någon annan färg än svart.
Färg är nämligen en annan bristvara bland
graviditetskläder som många respondenter önskar det
skulle finnas mer av. Färgskalan på mammakläder är
vanligtvis naturnära och mörk, alternativt helt vit och
många poängterar att det då kan vara svårt att trolla ihop en
intressant och pigg klädsel.

Det sista någon vill är att misstas för att vara tjock och då
graviditetsmagen börjar synas övergår de flesta från lösa
plagg till en mer åtsittande silhuett som framhäver magen
istället för att dölja den. Plagg med mycket volym som
faller rakt ner över magen, som exempelvis tunikor eller
klänningar, bidrar ofta till vad vissa respondenterna kallar
"mumin-faktorn", det vill säga att kroppen ser stor och
klumpig ut utan form. Dylika plagg får därför ofta hänga
kvar orörda i garderoben.
Åtsittande plagg framhäver inte endast magen utan ger
även stöd åt magen och många välkomnar
mammabyxorna med den klassiska resårkanten med öppna
armar redan tidigt i graviditeten, ofta av praktiska skäl.
Däremot är det långt ifrån alla respondenter som kan eller
vill använda denna byxa.
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lätt att kombinera med
med andra plagg
sval
knäppning som
tillåter amning
justerbar skärning

Utöver den växande magen sväller ofta brösten upp och till
och med hela bröstkorgen kan expandera rejält. Den växande
bysten upplever de flesta respondenterna som något negativt
och urringade blusar undviks därför under och strax efter
graviditeten. Plagg med extra plats för bysten som även
stöder brösten och kanske till och med döljer dem finns det
därför ett stort behov av. I samband med att magen och bysten
växer försämras ofta även kroppshållningen och plagg som
ger form åt axlar och sken av bättre hållning önskas av
många, liksom blusar med justerbara skärningar under bysten
som ger form åt kroppen.

framhäver magen
praktiska fickor
mycket vidd

Önskemålen och behoven angående graviditetskläder är
många och olika och listan ovan är antagligen långt ifrån
komplett. Att definiera det ultimata graviditetsplagget på
basen av enkäten är därför omöjligt. Istället har jag hållit
dessa åsikter i tankarna under produktplaneringen och bakat
in så många önskemål i plaggen som möjligt.

användbar både under
och efter graviditeten

Figur 4 Ett plagg ur H&M:s vår-/sommar 2011 MAMMAkollektion
med goda egenskaper.
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2.2 Silhuettens förändring i teorin

Åsikterna om graviditetskläder och kroppens förändring
under graviditeten är många och olika. Det finns inget rätt
eller fel vilket även påpekas i teoriböckerna. Till följande
presenteras SF-kurvan, kroppens silhuett under graviditeten
samt andra yttre fysiska förändringar som inte tagits upp i
samband med enkäten MamaMore men som kan komma till
nytta i planeringen av graviditetskläder. Vad händer
egentligen med kroppen?

är dessutom vanligt de första veckorna under graviditeten
och att klämma in kroppen i åtsittande jeans eller obekväma
kragskjortor kan framkalla ännu mer illamående. (Deans
2008 s. 24-26).
Hur mycket brösten påverkas är liksom allt annat
individuellt, men hos vissa kvinnor kan små blodkärl bli mer
synliga på bröstet och kring bröstvårtorna kan små knutor,
Montgomerys, uppstå. Vanligt är också att brösten sväller,
ömmar och känns spända och till och med hela bröstkorgen
kan expandera (Deans 2008 s. 26, 137). En stadig behå som
stöder de växande brösten samt blusar med inte allt för stor
urringning i mjuka, stretchiga material kan då vara att
föredra. Plagg med skärning under bysten som inte går att
justera kan av samma orsak upplevas som för små.

De första åtta veckorna av graviditeten, den såkallade
embryonalperioden, är kritisk gällande fostrets utvecklig.
Här sker bildning och anläggning av alla de strukturer som är
nödvändiga för utvecklingen till en livsduglig individ (Rode
2007 s. 23). Med andra ord är de fysiska förändringarna inuti
kroppen enorma.Utifrån sett händer däremot inte så mycket.
Eventuellt kan brösten svälla och bli ömma och händerna och
fötterna upplevas varma då blodmängden i kroppen ökar.

Det finns ingen standard på hur snabbt och när en graviditetsmage växer. Eftersom livmodern i första hand växer nerifrån
och uppåt kan kvinnan uppleva att byxorna spänner åt trots
att ingen riktig mage ännu syns (Rode 2007 s. 30). Kring
vecka 13 då livmodern tränger upp ur bäckenet kan man
börja prata om en "riktig graviditetsmage" även om det för
vissa kan dröja till och med till vecka 24 innan en tydlig mage
syns.

Vanligt är även att kroppen samlar på sig extra vätska och att
tarmarna sväller, vilket beror på hormonerna i kroppen.
Magen kan då puta en aning redan tidigt i graviditeten även
om detta inte är barnet i magen som syns. Därför föredrar
många att till en början använda bylsiga kläder. Illamående
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Figur 5 Tabell över Symfus-Fundus måttet som kontrollerar
magens tillväxt under graviditeten.

Måttet på magen är oftast större då kvinnan väntar
tvillingar och kurvan är därmed även högre.
Omföderskor har även ofta en högre kurva än
förstföderskor eftersom kroppen känner igen
signalerna vid en ny graviditet och reagerar fortare och
barnet och magen då växer snabbare. Hur stor magen
är varierar alltså från fall till fall och mammakläder
som kvinnan använde under sin första graviditet kan
var allt för små under andra graviditeten.
(Niomander.se 2008).

För att kunna kontrollera att barnet och magen
utvecklas som det ska använder man sig av SymfusFundus måttet (SF-måttet, figur 5). Måttet tas på
magen från blygdbenet (symfysen) upp till livmoderns
överkant (fundus) och ritas sedan ut på en kurva, SFkurvan, från och med vecka 15. Avvikelser från
standardkurvan är ändå helt normalt. Huvudsaken är
att kurvan går uppåt och att barnet och magen växer. Ju
större mått, desto mer problematiskt brukar det vara att
hitta passliga kläder då magen är stor och putar utåt.
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I vecka 20 är halva graviditeten avklarad, SF-måttet ligger vanligtvis
kring 20 centimeter och livmoderns övre kant når ända till naveln.
Vanligtvis har kvinnan gått upp flera kilogram i vikt, varav fostret
endast utgör cirka 300 gram. Den resterande vikten beror
huvudsakligen på livmodern, fostervattnet samt den ökade
vätske- och blodmängden i kroppen. Även mängden
underhudsfett ökar en del då kroppen sparar reserver inför
förlossningen. Fettlagret, vätskan och den ökade
blodmängden lägger sig vanligtvis jämnt över hela kroppen
och klädproblemet kan lösas genom att gå upp en klädstorlek.
(Rode 2007 s. 17). Ibland är klädvalet mer problematiskt då
fettet och vätskan lägger sig på specifika ställen så som lår
och höfter. Vätskan kan till och med under dagens lopp
samlas i ben och fötter då magen pressar på de inre organen
och byxor som på morgonen passade kan på kvällen spänna åt
och kännas obekväma (Rode 2007 s. 35, 46).
I och med viktuppgången samt den effektiverade cirkulationen,
syreupptaget och den ökade ämnesomsättningen stiger pulsen
lättare i höjden och kvinnan svettas mer. Att klä sig lager på lager är
då praktiskt och gör det lättare att justera kroppens temperatur.
Naturfibrer närmast huden är av samma orsak att föredra liksom mjuka
plagg som kvinnan enkelt kan röra sig i med sin allt klumpigare kropp.
(Rode 2007 s. 51).
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Figur 6 Illustration över magens och
bystens tillväxt under graviditeten, vecka
för vecka.

I vecka 37 räknas barnet som fullgånget och det är varken
för tidigt eller för sent att föda. I fullgången tid väger
barnet 3000-4000 gram, livmodern 1000 gram,
moderkakan 500-700 gram, fostervattnet 1000 gram, den
bundna vätskan i kroppen 1000 gram och den ökade
blodvolymen 1500 gram. Detta blir allt som allt över 10
kilogram extra vikt som kvinnan bär på, ofta mycket mer.
Under den sista månaden sjunker magen neråt då barnet
lägger sig längre ner i bäckenet och förbereder sig för att
födas, vilket är påfrestande både för bäcken och för rygg.
(Rode 2007 s. 41). Några bekväma kläder kan vara extra
svåra att hitta då magen är stor och pressar neråt och många
har svårigheter med att både ligga, gå och sova. Att stanna
hemma och bara vänta de sista veckorna och vagga
omkring i pyjamasbyxor är då den smidigaste lösningen.
Kläder som ger stöd åt mage och rygg kan även vara att
föredra. (Deans 2008 s. 135).

extra starka och glansiga och huden len och mjuk men ofta
även tvärtom. Man brukar till och med tala om myten att ett
flickebarn stjäl skönheten av sin mor (Rode 2007 s. 20).
Klåda på hud och händer, acne, den mörka randen fram på
magen som kallas Linnea niagra, oönskad hårtillväxt eller
håravfall och pigmentförändringar i huden är andra
exempel på yttre förändringar. Dessa ställer inte några
specifika krav på kläder men om graviditeten upplevs som
jobbig kan det vara extra viktigt att klä sig vackert för att
känna sig bekväm i sin kropp. (Dean 2008 s. 130-131).
Sammanfattningsvis kan man än en gång konstatera att
kroppens yttre fysiska förändringar under en graviditet är
väldigt individuella. Vissa ändrar inte i storlek
överhuvudtaget bortsett från den växande magen och kan
därmed använda det mesta i sin vanliga garderob genom
hela graviditeten. Andra kan svälla upp och öka i
klädstorlek redan i ett tidigt skede och kraven på
mammakläder är därför många och olika.

De ovannämnda förändringarna i kroppen påverkar direkt
klädvalet. Utöver dessa finns en hel del andra yttre fysiska
förändringar under graviditeten. Hår och naglar kan vara

25

2.2.2 Kroppen och kläderna efter graviditeten
att svettas extra mycket upp till sex veckor efter graviditeten
och valet av kläder kan kännas extra viktigt under den tiden.

Att föda barn är en stor kraftansträngning och efteråt kan
det kännas som om kroppen genomlidit tio ronder i
boxningsringen mot en tungviktare. I samband med
förlossningen avlägsnas utöver barnet bland annat
moderkakan, fostervattnet samt cirka en liter blod.
Tillsammans med barnet utgör detta kring fem kilogram
som försvinner på en och samma gång. Magen är
visserligen inte jättestor mer men inte heller helt
försvunnen. Den putar ofta en hel del fortfarande,
musklerna är slappa, underhudsfettet kvar, huden hänger
lite och kroppen kan kännas långt ifrån det den en gång var.
Att någon gång kunna återgå till sin vanliga garderob kan
kännas som en ren utopi.

Även brösten genomgår en fysiologisk förändring som i
samband med förslossningen förbereder dem för amning
och sätter igång mjölkproduktionen. Brösten sväller då upp
oavsett om kvinnan planerar att amma eller inte. För att
undvika mjölkstockning och inflammation i brösten är det
viktig att stöda brösten och hålla dem varma både med hjälp
av en bra behå och stöttande kläder som även skyddar mot
drag. (Deans 2008 s. 320-322).
Det tar med andra ord sin tid innan kroppen återhämtar sig
efter en graviditet. Enligt enkäten MamaMore föredrar
många därför att fortsätta använda sina graviditetskläder
eller andra löst sittande plagg ytterligare några veckor efter
förlossningen. I takt med att kilona försvinner vill de flesta
ändå kassera mammakläderna och återgå till sina vanliga
kläder. Andra återgår kanske aldrig till samma fysiska form
som innan graviditeten och kan vara i behov av en helt ny
garerob. Enligt enkäten MamaMore är nämligen så gott
som ingen villig att hålla sig till graviditetskläderna en
längre tid efter graviditeten.

Fettmängden minskar trots allt sakta men säkert efter
förlossningen och med hjälp av hälsosam kost och motion
är det ofta möjligt att återgå till nästan samma fysiska form
som innan graviditeten. Även amningen gör det lättare att
gå ner i vikt och påskyndar livmoderns återgång till normal
storlek. Detta kan dock ta sin lilla tid och det är sällan
möjligt att hoppa i sina favoritjeans genast efter
förlossningen, i synnerhet om barnet förlösts med
kejsarsnitt och såret på magen ska läka ihop igen och inte
klarar av vare sig tryck eller motion. I takt med att kroppen
återhämtar sig drivs även den extra vätskan som samlats ut
ur kroppen. Den nyblivna mamman kan därför räkna med
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3

KONCEPTPLANERING
Tanken med projektet MamaMore är att bidra
med något nytt, användbart och tilltalande
klädalternativ för både gravida och icke-gravida
kvinnor. Det multifunktionella tänkandet,
mångsidigheten och kvinnan står i fokus och
kläderna skall inte falla inom samma kategori som
det existerande utbudet. För att bygga upp ett nytt
och fungerande koncept har jag definierat
målgrupp, byggt upp inspirationskollage och
funderat vad och vem kollektionen MamaMore
ska respresentera.
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3.1 MamaMore – vad och för vem?
modern och ibland på vippen till minimalistisk med
ursprung i det klassiska. Sist men inte minst ingår det
multifunktionella tänkandet som är typiskt för min
personliga design.
Kollektionen MamaMore är främst ämnad för den
välklädda, modemedvetna kvinnan i åldern 25 till 35.
Kläderna passar exempelvis arbetskvinnan vars jobb
kräver representativ klädsel, alternativt kvinnan som
uppskattar sitt sociala liv trots att hon är gravid. Det är
denna kvinna som är i behov av ett alternativ till dagens
utbud graviditetskläder. En graviditet är nämligen inte ett
tillstånd då man måste sluta tänka på sig själv och sitt
välmående – och framför allt, inte sluta klä sig vackert.

På grund av de olika behoven och upplevelserna kring en
graviditet är det så gott som omöjligt att skapa en
kollektion graviditetskläder som passar alla. För att ändå
nå en så bred målgrupp som möjligt har jag koncentrerat
mig på att göra mångsidiga plagg med varierande
silhuetter och skärningar i olika material som går att
kombinera på flera sätt. Även om hela kollektionen inte
tilltalar alla kvinnor så är tanken att var och en skall känna
sig fysiskt bekväm i minst ett av plaggen både före, under
och efter graviditeten.
Bekvämlighet i alla ära, men då det gäller utseendet har
jag inte kompromissat på samma sätt. Som framtida
kläddesigner vill jag skapa förmånliga vardagsplagg med
en känsla av lyx och denna målsättning har jag även velat
tillämpa i kollektionen MamaMore. Istället för att
försöka tillfredsställa den stora massan har jag valt att
sätta min egen prägel på plaggen, vilket även betyder att
kollektionens utseende inte faller alla i smaken. Stilen är
kvinnlig med raka linjer och tydliga skärningar, tidlöst
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Målgruppen behöver alltså nödvändigtvis inte
specificeras. Jag hoppas och tror att kvinnor med olika stil
kan finna något plagg i kollektionen MamaMore tilltalande. Men
då skisserna på plaggen skapades fanns en specifik idealkund för
kollektionen i tankarna.
Hon är en 27-årig modeintresserad kvinna med öga för det vackra och intresse att
klä upp sig till vardags liksom till fest. Hon är aktiv och jobbar mycket och hårt, men
det sociala livet och motion utgör en lika stor del av hennes liv som jobbet. Hon älskar
att synas men tar ändå inte överdrivet mycket plats. Hon vet vad hon vill med sitt liv
utan att ta sig själv på allt för stort allvar. Kläder intresserar visserligen och hon vet
exakt vad som klär henne, men någon modeslav är hon ändå inte. Istället för att
vältras i billigt slit och släng väljer hon att lägga ner sina pengar på resor och
upplevelser. Kläder köper hon istället bara ibland med mycket eftertanke.
Hon satsar på plagg i rimliga priser som kan kombineras på många
olika sätt. Kvalitet och långlivade plagg framför kvantitet och
trendigt är alltså hennes melodi och stilen är enkel,
tidlös och kvinnlig men samtidigt modern.
Figur 7 Skiss som beskriver målgruppen till
kollektionen.
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3.2 Inspiration – natur, kvinnans former och
Stella McCartney
Att exakt definiera vad som inspirerar mig i mitt arbete
finner jag nästan omöjligt. Oftast föds de bästa idéerna
ur de mest absurda sakerna, formerna eller personerna.
Ändå kan det vara till nytta att lägga ner någon sorts
tankegång till pappers, om inte för sin egen skull så för
att enklare beskriva sin vision för andra och
kontrollera arbetets sammanhållning.
Naturen är en återkommande inspirationskälla i mitt
arbete och även i projektet MamaMore har naturen
styrt stämningen och färgskalan. Inspirationskollaget
är uppbyggt på basen av solens sken, havets vågor och
vindens smekning och ur de tre olika elementen ville
jag fånga mjuka former och asymmetriska linjer i
plaggen. Samtidigt föddes en bred färgkarta att arbeta
med.

Figur 8 Inspirationskollage till kollektionen.

Eftersom projektet MamaMore riktar sig till en
specifik målgrupp, gravida kvinnor och mammor, är
det även logiskt att i produktplaneringen utgå från den
kvinnliga kroppen och dess förändringar under
graviditeten. Hur ser en kvinna ut? Vad händer med
kroppens silhuett under en graviditet? Hur ser kvinnan
ut efter graviditeten? Under en graviditet handlar det
ofta bara om barnet, om att bli förälder, medan
kvinnans skönhet lätt faller i glömska. Denna
mammakollektion fokusera därför på kvinnan form,
hennes skönhet samt att framhäva denna skönhet och
inte endast graviditeten. En gravid kvinna vill också
vara vackert klädd.
Jag har redan tidigare konstaterat att dagens utbud av
mammakläder ofta tillhör en och samma kategori när
det gäller både funktion och utseende. Det handlar om
praktiska och bekväma kläder i trikå eller bomull, med
klassiska skärningar och färger. Denna sorts
mammakläder ville jag komma bort ifrån och istället
skapa en ny stil inom graviditetsmodet. Vår/sommarkollektionen 2011 av min favoritdesigner
Stella McCartney består av klassiska plagg i skira
material och neutrala toner.

McCartneys kollektion osar enligt mig
självsäkerhet, stolthet, skönhet,
mo d e med v e t en h e t men ä v en
bekvämlighet – allt på en och
samma gång. Detta är något jag
ville fånga även i min kollektion
MamaMore och dressat draperat
kom att stå som nyckelord för
utseendet på plaggen.
Stella McCartneys kollektion inspirerade
mig alltså stilmässigt medan färg och
stämning plockades ur solen, vattnet och
vinden. Formspråket, silhuetten och
funktionen i plaggen baserade jag istället på
kvinnans kropp, dess förändring under
graviditetens gång samt kvinnans behov och
önskemål. Detta, kombinerat med min egen
åsikt om vad som är estetiskt tilltalande och
vad jag personligen anser att kan falla min
målgrupp i smaken, har stått som inspiration
till kollektionen MamaMore.
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Figur 9 Stella McCartneys vår/sommarkollektion 2011 inspirerar.

Figur 10 Färgkarta till kollektionen MamaMore, hämtad ur
inspirationskollaget.

3.3 Färg, form, fall och funktion – en fungerande helhet

I kollektionen MamaMore är det funktionen som står i fokus.
Eftersom plaggen skall vara användbara till flera olika
silhuetter har även form och fall stor betydelse för
funktionen. Färgen kan däremot anpassas efter de andra
elementen och på så sätt underlätta arbetet då
materialvalmöjligheterna ökar. Färgkartan som plockades ur
inspirationskollaget är därför relativt bred. Solen och vattnet
står för de klara orange, röda och blåa tonerna medan de
ljusare pastellerna, beige och gråa färgerna balanserar
helheten. Vilka färger ur färgkartan som slutligen användes i
kollektionen berodde sedan helt och hållet på det utbud
material som fanns tillgängligt.

För att skapa ett lyckat plagg krävs mer än ett element. Mitt
personliga tänkesätt som jag utvecklat under årens lopp då jag
skapat kläder kallar jag för "de fyra f:en" – färg, form, fall
och funktion – som skall samarbeta med varandra och
resultera i en fungerande helhet. Samtidigt backar de upp
varandra. Är ett av dessa element svagt, krävs det mer av de
andra. Ett plagg med en intressant färg i ett vackert fallande
tyg behöver exempelvis inte nödvändigtvis ha invecklad form
med mycket skärningar eller volymer, bara för att nämna ett
exempel. De bästa plaggen skapas enligt mig genom en balans
mellan dessa fyra element, utan att överdriva alla element i ett
och samma plagg. Det kan ge ett rörigt intryck.
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Figur 11 De första idéskisserna till kollektionen MamaMore.

4

PRODUKTPLANERING
Produktplanering är en process som inte endast går ut på
att lägga idéer till pappers. Produktplanering för mig
betyder även mönsterkonstruktion, protoarbete och
materialval. De första idéerna ritades ner under en kort
tid och efter forskningsarbetet valde jag några
nyckeplagg att jobba vidare med. Med hjälp av
mönsterkonstruktion och protoarbete utvecklades sedan
plaggen och nya, kreativare eller förbättrade idéer föddes
medan skisspennan fick vila. Samtidigt bestämde jag
materialet som ofta påverkar plaggets slutgiltiga
utseende och skapar en fungerande helhet – de fyra f:en.
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4.1 Mönsterkonstruktion och protoarbete
Kroppens silhuett under en graviditet är egentligen
onaturlig. Magen putar utåt och pressar på de inre
organen samtidigt som ryggen svankar och är under
ständig påfrestning på grund av den onaturliga
viktfördelningen. I graviditetskläder är det därför
viktigt att plaggen faller på rätt plats av sig själv och
hålls där. Samtidigt bör plaggen uppfylla en rad andra
krav. Med andra ord är det viktigt att plaggen
konstrueras på rätt sätt, vilket för oss in på mina
favoritskeden i skapandeprocessen –
mönsterkonstruktion och protoarbete.

Alla plagg i MamaMore-kollektionen är utvecklade på
basen av Protekos grundmönster, uppbyggda efter
nordiska standardkroppen (bilaga 2). Detta
grundmönster har jag arbetat med i flera år och känner
till hur det skall hanteras. Genom att själv konstruera
mönster utgående från ett grundmönster kan jag
kontrollera plaggens passform och veta hur
förändringarna skall göras på ett korrekt sätt. Av samma
orsak dokumenterar jag även själva konstruktionen av
plaggen vilket presenteras i samband med
tillverkningen (5 Från papper till produkt). Med hjälp av
dokumenterade konstruktioner kan man ytterligare lätt
skapa nya plagg med liknande silhuetter och formspråk
och på så sätt spara både tid och arbete och slutligen även
pengar.
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Figur 12 Bilder från protoarbetet på plaggen till kollektionen.

Med tanke på att jag arbetar med graviditetskläder, en
krävande klädkategori som är obekant för mig sedan
tidigare, var protoarbetet exceptionellt viktigt i detta
projekt även om alla plagg inte producerades. Under
mönsterkonstruktionen och protoarbetet kan en idé
utvecklas och förbättras avsevärt. Skärningar förflyttas,
detaljer adderas, funktionen förbättras och ibland kan en
helt ny idé födas. I samband med protoarbete är det även
möjligt att planera det sömnadstekniska arbetet i detalj
och på så sätt undvika misstag i de slutgiltiga plaggen.
Man kan därför säga att mönsterkonstruktionen och
protoarbetet är en form av produktplanering i min
skapandeprocess där plaggen utvecklas oerhört mycket.

En hel del tid lades därför ner på att konstruera idéer och
sy proton även om många idéer i slutänden kasserades då
de inte fungerade lika bra i praktiken som i teorin. Otaliga
konstruktioner och proton senare föddes ändå
kollektionen MamaMore och några nyckeplagg syddes
upp utan några sömnadstekniska problem. Med hjälp av
protoarbetet hade jag även försäkrat mig om att plaggen
fungerar i praktiken och kan vidareutvecklas till nya,
fungerande plagg. Ju noggrannare mönsterkonstruktion
och protoarbete desto lättare tillverkning och bättre
slutresultat.,
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Kragskjortan

Trikåblusen

Kostymbyxan

Figur 13 Tre klassiska plagg som utgångspunkter i
produktplaneringen.

4.2 De tre nyckelplaggen utvecklas
De första idéerna till kollektionen var till en början
många och olika och lades till papper i ett tidigt skede
(figur 11). Då resultatet av enkäten MamaMore hade
bearbetats och litteraturen kring ämnet studerats
kunde jag ändå konstatera att en del av idéerna inte
uppfyllde de krav de borde. Samtidigt hade jag fått
svar på vilka sorts graviditetskläder som önskas och
saknas och på basen av enkäten och mitt koncept
beslöt jag mig för att utgå från tre nyckelplagg;
trikåblusen, kragskjortan och kostymbyxan.

dessa. Bakom varje form och skärning i plaggen
finns med andra ord en logisk förklaring baserad på
det tidigare forskningsarbetet (kapitel 2).
De tre nyckelplaggen har sedan utvecklats till fler
plagg och bildat familjer. Idén och konstruktionen i
varje familj är alltså densamma men utseendet på
plaggen varieras med hjälp av material- och färgval
samt små justeringar i plaggens konstruktion. På så
sätt skapas enkelt flera plagg på kortare tid och med
mindre arbete vilket i längden även är en ekonomisk
besparing.

För att lättare förstå varför valet föll på just de plagg
som kom att bli kollektionen MamaMore,
presenterar jag förutom de slutliga plaggen även
några idéer som slopades och problematiken kring
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Långärmad

Kragskjorta

Kavajbyxa

Utgångspunkt

Utveckling

Slutprodukt
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Figur 14 Plaggens utveckling från
nyckeplagg till slutprodukt.

Figur 15 Skiss på trikåblus, MAMA2011-01B.
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Trikåblusen: MAMA2011-01A

Figur 17

Figur 16 Ursprungsidé för trikåblus
före protoarbetet.

Utvecklad, slutgiltig idé för
trikåblus efter protoarbetet.

4.2.1 Trikåblusen
Det mest eftertraktade plagget enkligt enkäten
MamaMore är åtsittande trikåblusar som framhäver
magen men samtidigt har någon vacker
detalj.Visserligen finns det redan en hel del trikåblusar
på marknaden men långt ifrån alla är användbara
genom hela graviditeten. Trikåblusen plockades därför
ut som ett av de fyra nyckelplaggen och var det första
plagget som utvecklades till kollektionen MamaMore.

Tanken var att utveckla en enkel trikåblus, både till
utseende och konstruktion, med någon intressant
detalj och många användningsmöjligheter.
En åtsittande trikåblus med drapering från axlarna var
idén som plockades ur ideskisserna och utvecklades
och testades med hjälp av protoarbete. Ursprungsidén
(figur 16) visade sig vara fungerande nästan som sådan
och endast små justeringar behövdes i samband med
protoarbetet.
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Trikåblusen: MAMA2011-01A

multifunktionell
drapering fäst i axelsöm

Rynkningen vid blusens axlar ger sken av bra hållning
medan ärmen är förkortad en aning jämfört med
ursprungsidén för att undvika att blusen blir för varm eller
vardaglig. Den nästintill osynliga skärningen som
konstruerats under bysten underlättar diskret amning
efter graviditeten, något som uppskattas enligt
MamaMore-enkätens respondenter. Samtidigt skyddar
de dubbla tyglagren bysten och minimerar risken att
behån syns igenom plagget.

3/4 ärm

skärning för amning
MB

I figur 19 kan man se hur utseendet på plagget kan
varieras med hjälp av draperingen. Då draperingen
hänger rakt ner från axlarna får blusen ett modernt
utseende samtidigt som draperingen döljer eventuella
överlopps kilon före eller efter graviditeten. Ett annat
alternativ är att fälla draperingen bak på ryggen som en

snörning i sidor
lång modell

Figur 18 Arbetsskiss på trikåblust till kollektionen.

Figur 19 Användningsalternativ för trikåblus.
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bolero eller vira den runt halsen som en dekorativ och värmande
scarf. I samband med protoarbetet förlängdes även draperingen
med några centimeter och resulterade i ytterligare en
användningsmöjlighet, nämligen att vira draperingen runt hela
bysten. På så sätt kan man stöda och eventuellt dölja de svullna
brösten under graviditeten, samtidigt som draperingen värmer
bysten och kan förhindra mjölkstockning eller inflammation i
brösten efter förlossningen.
Halsurringningens placering mitt på bysten ger ett kvinnligt
intryck samtidigt som blusen inte är för utmanande och blottar
eventuella synliga blodkärl som är vanliga under graviditeten.
För att blusen skall vara användbar även i slutet av graviditeten
då kvinnans SF-kurva är hög (se s. 23) så förlängdes blusen en
aning jämfört med ursprungsidén och dragsko lades till i sidorna.
Längden kan på så sätt justeras efter behag utan att blusen
skrynklar ihop sig och känns för kort eller obekväm, samtidigt
som den kan bäras till leggings som en klänning.
Medan silhuetten på plagget är enkel och bekväm bidrar
draperingen med det lilla extra, både till funktion och till
utseende. Plagget är sömnadstekniskt enkelt att förverkliga
samtidigt som det passar många olika kroppsfigurer och ser
vackert ut både på kroppen och på klädhängaren. Med rätt
materialval fungerar denna modell både före, under och efter
graviditeten - till vardag liksom till fest.
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Figur 20 Presentationsskiss på trikåblus modell 01A.

Trikåblusen: MAMA2011-01A, B, C och D

Då trikåblusen bearbetats i protoarbetet
utvecklades blusen till ytterligare tre plagg.
Tanken är att varje plagg skall tjäna ett nytt
syfte med hjälp av justeringar i konstruktion,
färg och material.

Den andra modellen (01B) i trikåfamiljen är en
ärmlös variant av trikåblusen. Med rätt
materialval är modell 01B både festligare och
femininare jämfört med ursprungsmodellen
och ett bekvämare alternativ till ”den lilla
svarta klänningen” som så ofta används till fest.
En tredje version (01C) är försedd med tskjortsärm och är aningen kortare och mer
praktisk att använda till byxor.

femininare
utan ärm

MAMA2011-01A
Trikåblus
(Nyckelplagg)

t-skjortsärm

MB

MB

kortare, utan dragsko
Figur 21 MAMA2011-01B,
Ärmlöst fodral.

Figur 22 MAMA2011-01C,
T-skjorta.
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hög midja,
dragsko i sidor

Dragskon i sidorna på trikåblusen inspirerade till ett
fjärde plagg inom trikåfamiljen – leggings.
kjoldel fäst i sidosömmar

MB

Figur 23 MAMA2011-01D,
Leggings
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Leggings är enligt enkäten MamaMore ett
favoritplagg bland gravida kvinnor men inte alltid
användbara hela graviditeten då linningen har en
tendens att vara för låg och skava mitt på magen. I
modell 01D är linningen därför överdrivet hög och
kan justeras med hjälp av dragskon i sidorna och på
så sätt anpassas efter magens storlek.
Ovanpå leggingsen konstruerades en kjoldel som
fästes i sidosömmarna och döljer grenen. Plagget är
därmed användbart både till längre tunikor och
kortare blusar.

Figur 24

Presentationsskiss på kragskjorta.
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Kragskjortan: MAMA2011-02A

Figur 25

Figur 26 Utvecklad, slutgiltig idé för
trikåblus efter protoarbetet.

Ursprungside för kragskjorta
före protoarbetet.

4.2.2 Kragskjortan
Idén som utvecklades till kollektionen är en ärmlös Alinjeformad variant av kragskjortan med infälld vidd över
hela framstycket och draperingsknapp vid kragen. Tack
vare vidden får en stor mage plats under skjortan samtidigt
som draperingsmöjligheterna är många och mångsidiga.
Liksom vid planeringen av trikåblusen visade sig idén var
fungerande som sådan och några få justeringar gjordes i
samband med protoarbetet.

Kragskjortan ger en känsla av självsäkerhet men är
samtidigt feminin och användbar både till fest och till
vardag och är ett måste i en businesskvinnas garderob.
Ändå upplevs detta plagg ofta som obekvämt och stelt på
grund av sin klassiskt raka form och sitt stumma material
och är därför ett av de plagg gravida kvinnor undviker.
Utbudet av kragskjortor bland graviditetskläder är
samtidigt bristfälligt. Som alternativ till den klassiska
kragskjortan ville jag därför skapa en modell som är
användbar både före, under och efter graviditeten med
hjälp av multifunktionella lösningar.
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Kragskjortan: MAMA2011-02A

draperingsknapp på kragståndet

Vidden ger visserligen plats för magen och tillåter bysten
att expandera, men för att undvika den såkallade "muminfaktorn" där plagget hänger som ett tält ner över magen
adderades ett extra långt bälte. Bältet kan viras både under
byst och under mage på en och samma gång och på så sätt
framhäva magen. Ett kortare bälte försett med flera
knapphål utvecklades under protoarbetet och
funktionsmöjligheterna ökade därmed ytterligare då
fållen på skjortan kan viras runt kroppen likt en kjol och
silhuetten på så sätt varieras (figur 28).

bortkonstruerade figurveck
och sömar

ärmlös

mycket vidd i framstycket

MB

lång MF och MB

Tillhörande bälten 2 x

Figur 28 Användningsalternativ för kragskjorta, MAMA2011-02A.
knapphål

Figur 27 Arbetsskiss på kragskjorta, modell 01A.
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I protoarbetet förlängdes även fållen så att plagget kan
användas både till byxor eller som klänning till leggings
eller shorts. Axelsöm och figurveck konstruerades bort
för att minimera risken för hudirritation som är vanligt
under graviditeten och då pulsen stiger lättare på en
gravid kvinna och kroppstemperaturen ofta ökar valde
jag att göra en ärmlös version av kragskjortan. På så sätt
kan man enkelt kombinera skjortan med exempelvis en tskjorta i trikå och själv justera kroppstemperaturen.
Med hjälp av de tillhörande bältena och
knäppningsmöjligheterna är plagget mångsidigt,
modernt och smickrande även före och efter graviditeten.
Formen kan varieras från lös och ledig till mer åtsittande
och användas både som klänning, draperad med hjälp av
knapparna eller öppen som en kappa. Endast fantasin
sätter stopp för användningsmöjligheterna.

Figur 29 Skiss på en av kragsjortans
användningmöjligheter.
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Kragskjortan: MAMA2011-02A och B

SKJORTFAMILJEN

Liksom trikåblusen är kragskjortan ett
fungerande plagg som utvecklades till ytterligare
två modeller: den mer klassiska kragskjortan
med ärm samt en kortare version likt en topp.

krage och knapplist
i avvikande färg/material
MAMA2011-02A
Ärmlös kragskjortan
(Nyckelplagg)

MB

klassisk skjortärm
med knäppning

kortare modell
MB
Figur 31 MAMA2011-02D
Topp med krage.

Figur 30 MAMA2011-02B,
Klassiska kragskjortan.

Tillhörande bälten 2 x
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Byxa: MAMA2011-03A

s/s

extra tyglager

Figur 32 Modellförslag 1 på byxa.

Figur 33 Modellförslag 2 på byxa.

52

Figur 34 Tredje och slutgiltiga modellförslaget på byxa.

Första idéskissen som bearbetades var en kostymbyxa med
justerbar snörning i sidorna (figur 32). Tanken är att man med
hjälp av öljettsnörning skall kunna lösa på byxans sidor i takt
med att magen växer. Visserligen är det en fungerande idé
som är användbar både före och efter graviditeten då byxan
inte töjs ut i användning. Det är ändå förvånansvärt hur stor
magen är i slutet av en graviditet och största problemet med
denna modell är att sidorna inte går att lösa på tillräckligt för
att magen skall få plats. Modellen kräver även en kil med tyg
under snörningen för att dölja hud och underbyxor, vilket
vore sömnadstekniskt svårt att förverkliga. Metallöljetterna
kräver även ett bra underlag för att vara hållbara, vilket kan
skava mot huden som ofta är extra känslig under graviditeten.

En annan idé var att fälla in brett gummiband i delar av
linningen på byxan, både mitt fram och mitt bak (figur 33).
Gummibandslinningen är stadig samtidigt som den ger efter
och är behaglig mot huden, medan bälteshylsorna bidrar till
att byxan ser mer dressad ut och kan användas med bälte.
Idén påminner ändå väldigt mycket om de traditionella
mammabyxorna med resårkant och under protoarbetet
kunde jag konstatera att samma problem återstår, nämligen
att den växande magen pressar linningen neråt så att byxan
inte hålls uppe. Fickor var även svårt att konstruera då
linningen formar sig längs den stora gravidmagen och
öppningen på fickan då vrids.
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Byxa: MAMA2011-03A

Byxben
s/s

hög baktill

drapering från s/s
i trikå

infälld kil i trikå

knäppningslist
på insidan

ficka

justerbart spänne bak

raka byxben

knäppning i fåll
på båda sidor

Figur 35 Arbetsskiss på slutgiltig byxa.
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Den tredje idén som slutligen användes i kollektionen
föddes i samband med protoarbetet på idé 2. Eftersom
magen växer mitt fram på kroppen är det även här
byxorna behöver extra vidd. Den slutgiltiga modellen
koncentrerar sig på just detta. I kilen mitt fram på byxan
kan mycket vidd fällas in, alternativt sys i en mjuk men
stadig trikå, och byxan kan därmed även användas av en
kvinna med väldigt stor mage. Den infällda kilen döljs
sedan av den rynkade draperingen av trikå som samtidigt
kan spännas efter behag och ge stöd åt magen.
Draperingen bidrar samtidigt till att byxan passar in i
kollektionshelheten "dressar draperat" och är ett nytt
alternativ till den klassiska mammabyxan.

Silhuetten på byxan är aningen lösare jämfört med de två
övriga ideérna och tillåter kroppen att samla på sig
vätska och växa en storlek. Baktill är byxan även
aningen högre än den klassiska kostymbyxan och byxan
hålls då uppe även om draperingen inte är åtspänd. Som
detalj i fållen tillsattes knäppningar så att byxans längd
kan justeras. Med material- och färgval kan byxans
utseende varieras från bekväm och vardaglig till
annorlunda och festfin.
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Byxa: MAMA2011-03A

MB
rak modell
MAMA2011-03A
Byxa
(Nyckelplagg)

Figur 36 MAMA2011-03B,
Pennkjol.

Liksom de överiga plaggen utvecklades
byxan till ytterligare två plagg – pennkjol
och shorts. Båda plaggen kan utvecklas från
byxornas konstruktion och har samma
funktion upptill och nertill.
MB

Figur 37 MAMA2011-03C,
Shorts.
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1

2

4

3

Figur 38 Förslag på knappar och spännen till plaggen.

bältesspänne

4.3 Färg- och materialförslag
Materialet i ett plagg är lika viktigt som formspråket.
Det bidrar till rätt form och fall och i slutänden även till
funktion och färg. Ett i övrigt lyckat plagg kan tappa sin
charm eller funktion om materialet inte är lämpligt för
just den modellen.
Idealet vore därför att först inhandla allt material till
kollektionen och därefter planera plaggen utgående
från tygets struktur och färg. Personligen finner jag
ändå detta knepigt då jag varken vet hur många plagg
som skall produceras, än mindre hur mycket material
varje plagg kräver. Att inhandla metervis med tyg som
kanske inte används har jag som studerande inte
ekonomisk möjlighet till och i detta projekt
kompromissade jag genom att plocka ut material i
samband med protoarbetet och låta plaggets form styra
materialet och färgen, inte tvärtom.
I samband med varje plagg presenteras färgförslag och
ytterligare materialförslag till de plagg som i slutänden
producerades.

Detaljer är ofta avgörande för produktens kvalitet. För
att trolla fram en känsla av lyx i den i övrigt avskalade
och detaljfattiga kollektionen valde jag knappar i metall
istället för plats. Bland några alternativ använde jag
slutligen alternativ nr 3 (figur 38), då den modellen är
tillräckligt liten för att användas i blusar. Gråguldiga
tonen i knappen är även optimal då den kan kombineras
med både guld- och silversmycken.
Dagens utbud av graviditetskläder är realtivt färglöst
där naturnära toner dominerar. Eftersom kollektionen
MamaMore är menad som ett alternativ till det
existerande utbudet är färgalternativen som plockades
ur färgkartan (figur 10) till kollektionen MamaMore
granna och olika varandra. Då fallet och känslan i
plagget är viktigt styrdes färgen även en hel del av vilka
material som fanns tillgängliga att köpa i metervara och
materialen som användes i tillverkningen har därmed
både positiva och negativa egenskaper.
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VISKOS LÄRFT
+ bra fall
+ mjuk
+ vacker färg
- skrynklar lätt
- mindre hållbar som våt

VISKOS TRIKÅ
95% viskos
5 % elastan
+ mjuk
+ andas
+ neutral men fräsch färg

SYNTET VÄFTTRIKÅ
(polyester och elastan)
+ vacker struktur
+ elastik elastan
+ festligare än traditionell
trikå

VISKOS VOILE
+ modernt, abstrakt mönster
+ lätt och kvinnligt
+ hårt snott garn, skrynklar
inte
+ tål mild tvätt

- tung
- relativt lite elastiskt
elastan

- rispar lätt

Figur 39 Färgalternativ till kollektionen plockat ur färgkartan (figur 10).
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01C
01A

01B
01D

4.4 Kollektionen i sin helhet
Då ideérna testats utvecklades kollektionen MamaMore
slutligen till tio plagg med utgångsprunkt från de tre
nyckeplaggen. Temat ”dressat draperat” syns på ett eller annat
sätt i varje plagg och med hjälp av material- och
färgvariationer kan utseendet på plaggen varieras och
kombineras med varandra och varje plagg är försett med två
färgalternativ.
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03B
02A

02B

03A

03C
02C
Figur 40 Helhetsöversikt över de slutgiltiga
plaggen, samt färgförslag.
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5

FRÅN PAPPER
TILL PRODUKT
Kollektionen MamaMore är färdigt utvecklad på
papper och idéerna har testats i protoarbetet. För att
få en bättre uppfattning om hur plaggen fungerar i
praktiken valde jag att sy upp ett urval plagg ur
kollektionen.
I samband med produktionen presenteras förutom
det slutgiltiga plagget även mönsterkonstruktionen
och det sömnadstekniska arbetet där en eventuell
massproduktion ständigt tagits i beaktande. Med
andra ord har jag i varje plagg funderat vilka
sömnadstekniska lösningar som är enklast, utan att
plaggets kvalitet eller utseende påverkas.
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5.1 Trikåblus: MAMA2011-01A och B
Trikåblusen syddes upp i två modeller, modell 01A och 01B,
i olika material och färg för att tydligare få fram hur olika
plaggen kan se ut trots att modellen är densamma.
Sömnadstekniskt är båda modellerna ändå så gott som
identiska. Det enda som skiljer dem åt är konstruktionen vid
ärmhålet (söm H-H och i-i).
Alla kantningar med coversöm gjordes på en och samma
gång innan sidorna syddes ihop för att minimera mängden
arbetsmoment – ett exempel på den produktionsvänliga
tillverkningen.

Ett annat exempel är dragskons kanal i sidosömmen. Själva
kanalen utnyttjas egentligen endast från amningsskärningen
och neråt för att undvika oönskade rynkningar vid bysten.
Sömnadstekniskt är det ändå enklare om kanalen (C-C (1))
löper hela vägen från ärmhål till fåll.

A-A
i-i

G-G

A-A

H-H

A-A
D-D
B-B
B-B

C-C

F-F

C-C

E-E

B-B
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A-A

B-B

C-C (1)

C-C (2)
F-F

D-D

E-E
G-G

H-H

i-i

H-H

modell 01A (med ärm)

modell 01A (med ärm)

i-i
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modell 01B (ärmlös)

modell 01B (ärmlös)

Figur 41 Snittbilder till trikåblus modell 01A och 01B.
Snittbildernas teckenförklaring finns i bilaga 3.

Konstruktion av Trikåblus MAMA2011-01A och B
Utgångspunkt: Proteko C36
Skala:
1:5
Måttenhet:
cm

30
AXELSÖM

Sillhuetten på trikåblusen är åtsittande och alla
figurveck har konstruerats bort i sidor, vilket är möjligt
då man arbetar i trikå. För att undvika glapp vid
amningsskärningen under bysten har det övre lagret
gjort aningen smalare i sidosömmarna jämfört med det
undre tyglagret. Samma sak gäller undre lagrets
halrurringning, som spänts åt lite extra i samband med
sömnaden för att undvika oönskade bucklor i de olika
tyglagren.

DRAPERING
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Dragskon i sidan har konstruerats in i själva plagget för
att förenkla sömnadsprocessen och minimera antalet
mönsterdelar. Baktill har endast silhuetten smalnats av
och figurveck konstruerats bort. Draperingen gjordes
sedan förhand på docka för att snabbt få fram ett fint fall
med rätt längd.

undre lagret
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övre lagret

32

66

-2,5

-2,5
-> avlägsna i ss

MF

-1

-1,5
-1,5

-1,5

VIM
-9

MB
skärning

4

-1,5

30

-1,5

övre lagret
skärning

-3

+50

-4

1,5
Figur 42 Konstruktion av trikåblusen.
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1,5
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Foto: Emila Nyberg
Hår&Smink: Angelina Davini-Pulkkinen
Modeller: Henrica Westerholm
& Denise Danielsson
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ikåblus model
l 01A och 01B

ultatbilder på
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Figur 43-47 R
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5.2 Kragskjortan: MAMA2011-02A
Kragskjortans användningsmöjligheter är
många och olika men även knepiga att begripa
på papper. Ärmlösa kragskjortan, modell 02A,
syddes därför upp med de tillhörande bältena.
Med hjälp av genomtänkta lösningar vid
konstruktionsarbetet återstår egentligen endast
kragen som krävande arbetsmoment och plagget
är därmed väldigt produktionsvänligt.

B-B C-C
G-G
D-D

A-A
E-E

F-F

Bälten 2 x

H-H
H-H
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A-A

F-F

G-G

B-B

C-C

D-D

H-H

E-E
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Figur 48 Snittbilder till kragsjorta modell 02A.
Snittbildernas teckenförklaring finns i bilaga 3.

Övre figurvecket öppnat
nertill som extra vidd

-1

Konstruktion av Kragskjorta MAMA2011-02A
Utgångspunkt: Proteko C36
Skala:
1:5
Måttenhet:
cm

-2

I kragskjortan har både figurveck och axelsöm
konstruerats bort och ersatts av ett ok med söm mitt
bak vilket ser vackert ut samtidigt som det förenklar
det sömnadstekniska arbetet. Vid ärmhålen föredrog
jag infodring före kantband av samma orsak och
knapplisten gjordes även i ett stycke för att minimera
antalet mönsterdelar. Kragen konstruerades i ett
stycke med fast stånd eftersom kragen då hålls mjuk
och smidig och produktionen är enklare.

VIM

-1
-1

MF

Vidden i plagget har fällts in framtill från axlarna och
ärmhålen för att draperingsalternativen skall vara
möjliga, medan bakstycket hållits som sådant för att
ge balans i plagget. Det ena tillhörande bältet är slätt
och långt för att kunna viras runt kroppen efter behag.
Det kortare bältet är däremot försetts med tre
knapphål i var ände så att bäraren själv skall kunna
anpassa storleken och kunna
hitta på egna
användningsmöjligheter.
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+ 45

+ 10

+8

öppna fig.veck

+5

Addera knapplist
3+3

+ 41,5

MB
VIM

-1 (på ärmlös version)

-1
-1

MB
+1
KRAGE

4
2,5
1,5

1,5

22,5 (halva halsurringningen)

BÄLTE (1) 270 x 3 cm

BÄLTE (2) 70 x 3 cm

6
+ 41,5

Figur 49 Konstruktion av kragskjortan.
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+ 45

Figur 50-55 Resultatbilder på kragskjorta, modell 01A.

6

PROJEKTET
AVSLUTAS

6.2 Helhetsresultat
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Figur 56 Kollage över kollektionen som helhet.
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6.2 Slutdiskussion
Om någon bad mig sammanfatta projektet MamaMore i tre
ord skulle jag svara intressant, knepigt och tidskrävande.
Tiden rinner iväg snabbare än man tror och projektet måste
avlutas även om det fortfarande skulle finna många idéer att
testa och förverkliga. Därför avslutar jag projektet
MamaMore med blandade känslor.

Trots motgångarna och tidsbristen är jag i slutänden nöjd med
de plagg jag planerat till kollektionen MamaMore. Konceptet
är fungerande och jag anser att plaggen är mångsidiga,
produktionsvänliga och framför allt användbara både före,
under och efter graviditeten. Samtidigt hänger alla plagg ihop
och temat dressat draperat syns i plaggen, liksom
inspirationskällorna havet, vinden och solen. Även om
utgångspunkten är klassiska plagg anser jag att kollektionen
MamaMore är ett annorlunda komplement till dagens utbud
graviditetskläder och jag har på så sätt nått mitt mål med
projektet – att skapa en kollektion som är mer än bara
graviditetskläder.

Att producera graviditetskläder visade sig var svårare än jag
kunde föreställa mig, främst av den orsaken att jag själv
aldrig varit gravid. Protoarbetet var därmed tidskrävande och
många idéer som är funktionsdugliga i teorin slopades då de
inte fungerade lika bra i praktiken på en gravid kvinna. Jag
kunde med andra ord inte planera plaggen på samma sätt och
i samma tempo som jag vanligtvis gör och en hel del arbete
gick förlorat. I framtiden skall jag därför komma ihåg att
strukturera och planera arbetet noggrannare och kanske till
och med begränsa mitt arbete mer, speciellt då det är fråga
om plagg med speciella krav och funktioner eftersom varje
enskilt plagg utgör ett eget projekt. Samtidigt har jag insett
värdet i att lyssna på kunden och på så sätt effektivera arbetet,
något jag önskar jag hade utnyttjat mer under arbetets gång.

I början av projektet ställde jag mig även frågan om det
överhuvudtaget är möjligt att trolla bort den typiska stämpeln
"mammakläder". När projektet nu avslutats kan jag
konstatera att det är möjligt – om än väldigt, väldigt svårt.
Kapitlet graviditetskläder är därför avslutat för min del,
åtminstone för den här gången. Däremot kommer det
multifunktionella tänkandet att fortsätta dominera i mina
kreationer även i framtiden. Och vem vet, kanske jag
återfinner intresset att skapa graviditetskläder den dagen jag
själv är i behov av dem.
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Bilder
Figur 1 Ett smakprov på resultatet till projektet MamaMore: Foton - Emila Nyberg
Egna illustrationer
Figur 2 Ett urval kommentarer svarskommentarer på MamaMore: Egen illustration

Figur 4 Ett plagg ur H&M:s vår-/sommar 2011 MAMMAkollektion med goda egenskaper:
H&M Shop online. (2011), Mammakläder.
Tillgänglig: http://shop.hm.com/fi_sv/shoppingwindow?dept=DAM_MAM_KLA&shoptype=S (Hämtad: 15.03.2011)
Figur 5 Tabell över Symfus-Fundus måttet som kontrollerar magens tillväxt under graviditeten:
Niomander.se. (2008), Symfys/Fundus-måttet (SF).
Tillgänglig: http://www.niomanader.se/content.asp?ID=45 (Hämtad: 24.03.2011)
Figur 6 Illustration över magens och bystens tillväxt under graviditete, vecka för vecka:
Söderberg, Leni. (2010), MAMAPRAKTIKA - graviditeten vecka för vecka. Italien: Forma Books AB
Figur 7 Skiss som beskriver målgruppen till kollektionen: Egen illustration
Figur 8 Inspirationskollage till kollektionen:
(Runway bilder) Stella McCartney. (2011), Summer 2011, ready-to-wear.
Tillgänglig: http://www.stellamccartney.com/default/shopproducts/collections/looks/summer2011#!{%22scrollableid%22:%22coll_s11rtw_07%22}
(Hämtad: 26.03.2011)
(Övriga bilder) Privata
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Källor

Figur 3 Ett urval ur H&M:s vår-/sommarkollektion mammakläder 2011, samt problematiken kring plaggen:
H&M Shop online. (2011), Mammakläder.
Tillgänglig: http://shop.hm.com/fi_sv/shoppingwindow?dept=DAM_MAM_KLA&shoptype=S (Hämtad: 15.03.2011)

Figur 9 Stella McCartneys vår-/sommarkollektion 2011 inspirerar.
Stella McCartney. (2011), Summer 2011, ready-to-wear.
Tillgänglig: http://www.stellamccartney.com/default/shopproducts/collections/looks/summer2011#!{%22scrollableid%22:%22coll_s11rtw_07%22}
(Hämtad: 26.03.2011)
Figur 10 Färgkarta till kollektionen MamaMore, hämtad ur inspirationskollaget: Egen illustration
Figur 11 De första idéskisserna till kollektionen MamaMore: Egen illustration
Figur 12 Bilder från protoarbetet på plaggen till kollektionen: Privata bilder
Figur 13 Tre klassiska plagg som utgångspunkter i produktplaneringen: Egna illustrationer
Figur 14 Plaggens utveckling från nyckeplagg till slutprodukt: Egen illustration
Figur 15 Skiss på trikåblus, MAMA2011-01B: Egen illustration
Figur 16 Ursprungsidé för trikåblus före protoarbetet: Egen illustration
Figur 17 Utvecklad, slutgiltig idé för trikåblus efter protoarbetet: Egen illustration
Figur 18 Arbetsskiss på trikåblust till kollektionen: Egen illustration
Figur 19 Användningsalternativ för trikåblus: Egen illustration
Figur 20 Presentationsskiss på trikåblus modell 01A: Egen illustration
Figur 21 MAMA2011-01B, ärmlöst fodral: Egen illustration
Figur 22 MAMA2011-01C,T-skjorta: Egen illustration
Figur 23 MAMA2011-01D, leggings: Egen illustration
Figur 24 Presentationsskiss på kragskjorta: Egen illustration
Figur 25 Ursprungside för kragskjorta före protoarbetet: Egen illustration
Figur 26 Utvecklad, slutgiltig idé för trikåblus efter protoarbetet: Egen illustration
Figur 27 Arbetsskiss på kragskjorta, modell 01A: Egen illustration
Figur 28 Användningsalternativ för kragskjorta, MAMA2011-02A: Egen illustration
Figur 29 Skiss på en av kragsjortans användningmöjligheter: Egen illustration
Figur 30 MAMA2011-02B,Klassisk kragskjortan: Egen illustration
Figur 31 MAMA2011-02D, topp med krage: Egen illustration
Figur 32 Modellförslag 1 på byxa: Egen illustration
Figur 33 Modellförslag 2 på byxa: Egen illustration
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Figur 34 Tredje och slutgiltiga modellförslaget på byxa: Egen illustration
Figur 35 Arbetsskiss på slutgiltig byxa: Egen illustration
Figur 36 MAMA2011-03B,Pennkjol: Egen illustration
Figur 37 MAMA2011-03C, Shorts: Egen illustration
Figur 38 Förslag på knappar och spännen till plaggen: Privat foto
Figur 39 Färgalternativ till kollektionen plockat ur färgkartan (figur 10): Egen illustration
Figur 40 Helhetsöversikt över slutgiltiga plaggen, samt färgförslag: Egen illustration
Figur 41 Snittbilder till trikåblus modell 01A och 01B. Snittbildernas teckenförklaring finns som bilaga 3: Egen illustration
Figur 42 Konstruktion av trikåblusen: Egen illustration
Figur 43-47 Resultatbilder på trikåblus modell 01A och 01B: Emilia Nyberg
Figur 48 Snittbilder till kragsjorta modell 02A. Snittbildernas teckenförklaring finns som bilaga 3: Egen illustration
Figur 49 Konstruktion av kragskjortan: Egen illustration
Figur 50-55 Resultatbilder på kragskjorta, modell 01A: Emilia Nyberg
Figur 56 Kollage över kollektionen som helhet:
(Foton) Emilia Nyberg
(Arbetsskisser) Egna illustrationer
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och/eller gravid i vecka:
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Bilagor

8. Anser du att det är okej att amma offentligt, på exempelvis ett café?
a)
Nej
b)
Ja, men diskret. Gärna under en scarf eller på sidan av rummet
a)
Ja, sjävklart!

7. Har du haft användning för dina mamma-kläder även efter graviditeten?
a)
Nej.
Varför inte?
b)
Ja, men endast en kort tid
c)
Ja

6. Vilka plagg/modeller/skärningar undviker du under graviditeten?

5. Vilka/vilket plagg saknade du under graviditeten?

4. Vad anser du om utbudet mamma-kläder idag?
a)
Dåligt
b)
Helt okej
c)
Bra och mångsidigt

3. Var köper du dina mamma-kläder?

2. Vilket mamma-plagg köpte du allra först?

1. I vilken vecka under graviditeten var du i behov av mamma-kläder?

Antal barn:

Ålder:

Namn (frivilligt, används inte ):

Uppgifter om Dig:

Svaren kan du fylla i under varje fråga. Hur utförliga svar du ger väljer du själv. Även på de frågor
som har alternativ a), b) eller c) kan du tillägga kommentarer vid behov.

Jag är Elin Sandholm, en 22-årig designstuderande som skall avsluta mina studier vid YH Novia i
Åbo med en kollektion mamma-kläder, MamaMore. För att nå bästa möjliga resultat
hoppas jag Du har tid att svara på en del frågor om Dina erfarenheter kring ämnet.

Hej alla mammor och blivande sådana!

M
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Bilaga 1
(1/2)

Elin Sandholm

MVH

elinsandholm@hotmail.com

Tusen tack för hjälpen! Jag kan försäkra mig om att ditt namn och dina svar inte
kommer att offentliggöras någonstans.
Önskar du se resultatet av mamma-kollektionen senare i vår så ber jag dig vänligen skriva
ner din mail-adress:

1. Vad ändrade mest med din kropp under graviditeten, bortsett från den växande magen?
2. I det stora hela, ändrade din klädstil under graviditeten?
a)
Nej, inte alls
b)
En aning
c)
Ja.
På vilket sätt?
Har du övriga kommentarer, tips och idéer eller något annat Du vill berätta?

Bilaga 1
(2/2)
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Bilaga 2
Proteko grundmönster C. 36
Skala 1:5
MF

MB

ÄRM
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Bilaga 3

Snittbildernas teckenförklaring

tyget

rak söm
tredubbelm, elastisk raksöm
overlock söm
flatlock/coversöm

mellanlägg
band
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Bilaga 4

Logon MamaMore
Font: Baskerville old Face
Förhållande 1:1,875
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