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Sammandrag  

 

För mitt examensarbete har jag planerat en svart långklänning med tillhörande accessoar för       

modeföretaget Friendtex som firar sitt jubileumsår hösten 2011. Klänningen och  accessoaren är 

planerade att uppfylla Friendtex kundernas önskemål och produkterna kommer även att                     

presenteras som kandidater till Friendtex 2011 höst/vinter kollektion. Samarbetet med företaget 

har förstärkts genom diskussioner, intervjuer, frågeformulär, och Friendtex har gett mig riktlinjer 

i hur produkterna skall se ut. Jag har ingående studerat Friendtex stil, genom att bekanta mig 

med deras tidigare kollektioner samt kataloger. Även ingående intervjuer med företagets                            

planeringsavdelning har gett mig djupgående tankar i hur Friendtex stil är uppbyggd. 

 

I planeringsskedet har jag beaktat mig med många olika kroppsformer eftersom företaget vill att       

klänningen ska passa så många kunder som möjligt. För tillfället saknar Friendtex kollektionen en 

festligare aftonklänning och företaget har en vilja att tillägga sin kollektion med en sådan. 
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Tiivistelmä 
 
Opinnäytetyössä suunnitellaan ja valmistetaan klassinen, pitkä musta juhlapuku ja siihen kuuluva 
asuste. Työn toimeksiantajana toimii muotiyritys Friendtex, joka juhlii syksyllä 2011                            
25-vuotisjuhlavuottaan.  
 
Juhlapuku ja siihen kuuluva asuste on suunniteltu täyttämään Friendtexin asiakkaiden                         
mieltymykset. Suunnittelussa on otettu huomioon myös se, että tuotteet ovat sovitettavissa 
Friendtexin vuoden 2011 syys-talvimallistoon. Yhteistyö yrityksen ja suunnittelijan välillä on            
toteutettu keskustelujen, haastattelujen ja kyselylomakkeen avulla. Friendtex on myös antanut 
suuntaa-antavia ohjeita siitä, miltä tulevien tuotteiden tulisi näyttää. Jotta yrityksen toiveet                
voidaan täyttää ja jotta heitä miellyttävä tyyli voidaan löytää, tutustutaan yrityksen aikaisempiin 
mallistoihin ja kuvastoihin. 
Myös mielenkiintoiset keskustelut yrityksen suunnitteluosaston kanssa antavat vahvan                          
mielikuvan yrityksen mallistosta. 
 

Suunnitteluvaiheessa tutustutaan lähemmin eri vartalotyyppeihin jotta olisi helpompaa saada             
käsitys Friendtexin asiakkaiden eri vartalomalleista. Tällä hetkellä Friendtexin mallistosta puuttuu 
klassisen musta juhlapuku, jonka luominen on tämän opinnäytetyön tehtävä. 
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Summary 
 
For my Bachelor´s thesis I have designed and tailored a classic black long 
evening dress with a matching flower accessory for the fashion company Friendtex anniversary 
year. The dress and the accessory are designed to meet the Friendtex customers’ desires and are 
presented for inclusion in the Friendtex fall/winter 2011 anniversary collection. The collaboration 
has developed through discussions, interviews, questionnaires, and Friendtex has provided me 
strict guidelines for how the design should proceed. I have carefully studied the Friendtex style, 
by reading and by researching in previous Friendtex collections and fashion catalogues.                       
Additional interviews at the company’s design department have provided me with invaluable                
information. 
 
 
In my design approach I have taken into account the existence of several body shapes in order to 
create a garment to flatter different figures. There is currently a lack of festive evening ware in 
the Friendtex collection and the company has a desire to include such an outfit in the coming 
season. 
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1  Inledning 

1 

Fashion for everyone-everyday-everywhere” beskriver Friendtex inställning till mode.                  

Varje säsong planeras det och tillverkas det över 100 modeplagg till Friendtex-kollektionen.        

Det gäller att kunna leva i nutid med trender, färger, och för Friendtex återförsäljarna med sin 

kundkrets och framför allt känna till företagets stil.  För 25 år sedan grundades företaget            

Friendtex som i dag är Nordens största återförsäljare av modekläder på hemma partyn. 

  

I mitt examensarbete kommer jag att samarbeta med det Danska modeföretaget Friendtex.          

Min uppgift är att planera en klassisk festklänning samt en tillhörande accessoar för företagets     

25-års jubileum. Klänningen planeras och tillverkas enligt Friendtex stilkrav så att den passar in i 

Friendtex-kollektionen och så att den kan säljas i företagets kundkrets. Jag tycker att processen 

bakom skapandet och planeringen av en klänning för Friendtex är intressant, krävande och        

lärorik. 

  

I mitt examensarbete kommer jag att planera och tillverka en klänning med tillhörande accesoar 

enligt Friendtex krav. Möjligheten att planera och tillverka för Friendtex 25 års jubileumsår är av 

stor ära för mig. Det är viktigt att inse att det som designern planerar skall passa in stilmässigt 

och vara säljbart för företaget. Det är även intressant att se hur större företag fungerar, både             

design- och marknadsföringsmässigt.  

  

Det som kommer att vara krävande för mig som designer under projektet är att komma ihåg att 

jag planerar för ett företag med specifika krav. Mitt ”jag” får inte skina igenom i produkten. Men 

det har ändå kommit önskemål från företaget att mina idéer får ha inflytelse på arbetet. Det                    

gäller alltså att hitta en balans i designprocessen. Målet är att både Friendtex och jag är nöjda 

med slutresultatet. 
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 1.1 Ämnesval och syfte 

Under min studietid i beklädnad har jag insett att jag är mer intresserad av modemarknadsföring 

än att designa och sy kläder. Jag utförde båda praktikperioder på Friendtex eftersom jag inte såg 

mig själv arbeta med sömnad eller mönster i framtiden. Efter att jag avslutade min andra praktik 

på Friendtex erbjöds jag deltidsanställning på företaget och nu har jag varit fastanställd sedan 

augusti 2010. 

  

Som praktikplats var Friendtex mycket lärorik, givande och inspirerande. Jag hade krävande              

arbetsuppgifter och kände att detta kunde vara ett jobb för mig. Jag  insåg snabbt att beklädnads-

branschen är bred och att arbetsuppgifterna är  betydligt fler än enbart planering, tillverkning 

och sömnad. 

  

Under våren 2010 sydde jag en brudklänning och detta ökade dock mitt intresse för sömnad.              

Efter inledande diskussioner om ett kommande examensarbete erbjöd Friendtex mig möjligheten 

att planera och sy en festklänning för modeföretagets jubileumsår och jag hakade genast på                 

möjligheten. 

  

I planeringen har jag utgått från tidigare Friendtex-kollektioner. Jag har följt  företagets givna           

kriterier och forskat i Friendtex kundkrets genom att skicka ut frågeformulär till vissa                                    

Friendtex-återförsäljare. Jag har analyserat svaren för att få en inblick i hur den fiktiva kunden 

möjligen ser ut. Gällande klänningen och  accessoaren så har jag gjort mönster till dem och sytt 

upp dem i av företaget valda tyget. 

  

  



 

 

1.2 Målsättning och metod 
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Det huvudsakliga målet med mitt examensarbete är att lära mig hur samarbetet med ett företag 

fungerar och att hitta en balans som kombinerar mina och företagets önskemål. Problem                  

ställningen kommer att ligga i hur att få produkten likna Friendtex och hur den på detta sätt kan 

bli säljbar. Det har också varit viktigt för mig att designa en klänning som är både festlig och                    

bekväm. Eftersom jag vill att den som bär klänningen skall trivas i klänningen och känna sig               

bekväm. 

  

Mitt andra mål är att lära mig att jobba under andras ledning och ändå på något vis kunna                   

komma fram med egna tankar så som min egen stil. 

  

För att produkterna skall kunna vara säljbara för Friendtex är det viktigt att förstå den rätta                  

målgruppen. För detta har jag använt ett frågeformulär. Friendtex yrkeskunniga återförsäljare har 

svarat på frågor som är baserade på deras kunders vanor.  

  

Viktigt för mig är att bekanta mig närmare i Friendtex stil. Genom att studera gamla kollektioner 

och på så sätt förstå hur Friendtex stil är uppbyggd kan jag planera och tillverka en produkt som 

eventuellt kan säljas i höst/vinter 2011 kollektionen. Under processen har jag enligt företagets 

plan, uppgiften att planera och tillverka en svart festklänning med en tillhörande accesoar i ett 

svart glansigt tyg. 

 

Eftersom klänningen jag kommer tillverka är av enkel klassisk modell vill jag att man enkelt kan 

variera på klänningens utseende. Därför kommer jag även att planera en accesoar till klänningen 

med vilken man kan förändra dess utseende. Jag har valt att kalla mitt examensarbete för Dress 

the Dress eftersom aftonklänningen kan dekoreras med ytterligare accessoarer. 



 

 

    1.3 Samarbete med Friendtex 
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Modeföretaget Friendtex är den mest betydande källan i mitt examensarbete. Förutom                        

intervjuer med återförsäljare, intervjuar jag Friendtex huvuddesigner Bettina Jonsson och                       

Friendtex Finlands försäljningschef Hanna Leino för att få mer ingående synvinklar till                             

planeringen. Som huvudsaklig litteratur för mitt examensarbete använder jag böckerna Sy kläder, 

Chic och Icons of Fashion the 20th Century. 

  

Jag har, som sagt, fått som direktiv att min känning skall passa ihop med de andra plaggen i                  

kollektionen och att den ska vara enkel att tillverka. Därför är ett av mina mål i                                       

planeringsprocessen att hitta en klänningsmodell som är bland annat enkel, festlig, bekväm,                

klassisk, billig att tillverka, ha bra material samt passform, och att den ska vara säljbar. 

 

 

 

Det är viktigt att den planerade klänningen och accessoaren som tillverkas för Friendtex följer 

företagets stil och riktlinjer. Jag har fått riktlinjer av företaget hur jag skall gå tillväga under                   

planerings- och tillverkningsprocessen. 

  

Eftersom jag arbetar tillsammans med ett företag är det viktigt att jag följer beskrivningar och 

regler som företaget ger. Det är också viktigt att jag kan lägga in mig i företagets motto och                  

tillverka en produkt som säljer.  

  

Jag har fått bra handledning och påbyggande kritikunder projektets alla steg. Det har varit viktigt 

för mig att bekanta mig närmare med företagets stil och inse hur företaget är uppbyggt. Det har 

varit intressant och lärorikt att intervjua personer som har varit anställda av Friendtex i många år. 

Jag har fått en bred uppfattning om hur företaget är uppbyggt och hur besluten fattas. Tätt                                   

samarbete mellan designer och företag kan anses som ett måste för möjliggörandet av detta                 

unika projekt. 

  



 

 

    Bild 2. Friendtex, höst/vinter 2010            
    Bild 3. Friendtex vår/sommar 2011 
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  2 Friendtex 

Bild 4. Friendtex logo 

2.1 Företaget 

År 1986 grundade Steen Winter företaget Friendtex i Herning, Danmark. För 20 år lanserades          

Friendtex i Finland. Idag är Friendtex Nordens största modeföretag som säljer modekläder på hem-

ma partyn. Friendtex är ett innovativt företag där alla medarbetare varje dag gör sitt bästa för att 

leva upp till att det ska vara roligt att köpa snygga modekläder. (Friendtex hemsida, hämtad 

2.3.2011) 

Friendtex finns i dag i elva Europeiska länder och företaget har 60 anställda samt ca 1000                     

återförsäljare. 

  

År 1986 fick den danske läraren Sten Winter möjligheten att sälja regnkläder till sina kollegor.           

Efter en tid byttes regnkläderna till bomullströjor och högklassiga modekläder, och skolvärlden              

byttes till Friendtex. Från det här specifika sättet att sälja modekläder till vänner och kollegor,          

föddes Nordens största modeparty företag. Friendtex produkter säljs numera på hemma partyn 

och på arbetsplatser. I dag förekommer även mindre Friendtex hemma butiker. 

  

Friendtex huvudkontor ligger i Herning, Danmark. Företaget har idag ca 1000 återförsäljare och 

Friendtex-produkter säljs i 11 länder runt om i Europa. Friendtex började sin verksamhet i Finland 

år 1991. 

  

 

 

 



 

 

                                 2.2 Koncept 
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Friendtex har över 20-års erfarenhet av återförsäljnings av modekläder på klädpartyn. Detta              

återförsäljnings sätt är populärt tack vare högklassiga produkter, billiga priser, personlig service 

och den trevlig stämning. Friendtex klädpartyn är en ypperlig möjlighet att göra inköp hemma          

eller på arbetsplatsen. 

  

Den breda Friendtex-kollektionen med kläder och accessoarer bjuder på många                                     

kombinationsmöjligheter för olika åldrar, storlekar och stilar. 

  

Friendtex lanserar årligen två klädkollektioner, höst/vinter och vår/sommar. Friendtex                        

klädkollektionerna består av ca 120 plagg plus säsongens skor, väsk- och accessoar kollektion.               

Kollektionernas plagg lanseras alltid vid samma tidpunkt vilket betyder att vår/sommar plaggen 

lanseras i slutet av januari och höst/vinter plaggen i slutet av augusti. På grunda av att alla kläder 

lanseras samtidigt är det viktigt att kollektionen är sammanhängande och att det finns plagg till 

alla årstider. Kollektionen är planerad och genomtänkt för att kunna sälja under hela säsongens 

tid. Jag har fått som direktiv att min känning skall passa ihop med de andra plaggen i kollektionen 

och att den ska vara lätt att tillverka.  

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Stil 
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Efter att jag bekantat mig med tidigare Friendtex-kollektioner har jag kommit fram till att                    

Friendtex stil är ren, enkel, klassisk och lätt kombinerbar. 

  

Friendtex stil kan beskrivas som vardaglig med en smula av säsongens trender. Friendtex är känd 

för kollektioner där alla plagg är lätta att kombinera. I kollektionerna finns produkter i t.ex. 

bomull, viskos, polyester, siden och linne. 

  

I Friendtex-katalogen som utkommer två gånger per år, kan kunderna se flera av de                                

klädkombinationerna som Friendtex har att bjuda. Eftersom företagets säljer sina plagg i 11 olika 

länder är det viktigt att urvalet är mångsidigt och att katalogen är förståelig  

(Friendtex, 2011). 

  

Friendtex-plaggen passar olika åldrar och det finns kläder för både kvinnor och män.                       

Basic-kollektionen som oftast presenteras i katalogens slut, är en favorit bland                                         

Friendtex-återförsäljare och deras kunder. De starka Basic-plaggen så som skjortor, toppar och 

byxor i bomull och viskos är plagg som enkelt kan användas i vardagen. Även plagg för fest                  

presenteras regelbundet.  

  

Huvuddesigner Bettina Jonsson säger (personlig kommunikation, december 2010) att hon får          

inspiration till kollektionerna från internationella catwalk’s, från de stora modehusen och från 

sina många utlandsresor. Hon påpekar att det viktigaste när hon planerar kollektioner är att               

tänka på Friendtex stora kundkrets och att skapa plagg som är intressanta att sälja.                                     

Kollektionernas kläder skall passa så döttrar, mödrar, morförälder och trendiga personer - alltså 

alla Friendtex kunder. I planeringen vill hon speciellt fästa uppmärksamhet till plaggets passform 

och material kvaliteten (Personlig kommunikation Bettina Jonsson, februari 2011) 

  

Plaggen är lätta att kombinera till olika klädhelheter och de skall passa för olika åldrar, storlekar 

och kroppsformer. Friendtex-kollektionernas harmoniska färger och material förtjusar varje                 

säsong och gör att kunderna åter igen blir inspirerad av den nya kollektionen. Finlands                         

försäljningschef Hanna Leino påpekar glatt att det är en glädje att jobba med kollektionen, ”Jag är 

stolt för varje säsong” (Personlig kommunikation Hanna Leino, februari 2011). 

  



 

 

9 
Bild 5. Egen skiss 

2.4 Målgrupp 

Målgruppen för mitt examensarbete är en så kallad ”typisk” Friendtex kund. 

För att få reda på hur en typiska Friendtex kunden ser ut har jag intervjuat många                                  

Friendtex-återförsäljare. Intervjuerna ha skett genom frågeformulär där jag har försökt kartlägga 

hur en typisk Friendtex kund ser ut. 

  

I frågeformulären har jag varit intresserad av kundens ålder, var hon bor, yrke, civilstånd, storlek, 

klädsmak och om tankar gällande Friendtex festklädsel. Jag har bett återförsäljarna att basera 

frågorna på några långvariga kunder. 

  

Efter att jag närmare har studerat svaren från frågeformulären har jag fått en allmän bild om hur 

den typiska Friendtex kunden ser ut. Det har visat sig att kundkretsen är mycket bred och att              

företaget har kunder i olika åldrar allt från 13 år upp till 90 år. Genom frågeformuläret har jag 

även fått mera information om vad som skulle behövas i Friendtex kollektionen gällande                       

festklädsel. 
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Bild 6. Eget fotografi 

”Fashion is at once both caterpillar and butterfly.  

Be a caterpillar by day and a butterfly at night… 

there must be dresses that crawl and dresses that fly”  

(Coco Chanel) 



 

 

 3 Dress the dress 
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”Fashion is at once both caterpillar and butterfly.  

Be a caterpillar by day and a butterfly at night… 

there must be dresses that crawl and dresses that fly”  

(Coco Chanel) 

I september 2011 firar Friendtex sitt 25:e jubileumsår. Jubileumsfesten kommer i Finland att firas 

festligt med en stor jubileumsfest och modevisning på Åbo slott. Klänningen och accessoaren 

som jag har tillverkat kommer att presenteras på modevisningen. Jubileumsfesten och                          

modevisningen går av stapeln den 17 september och till festen inbjuds Friendtex-återförsäljare 

och samarbetspartners.  

 

Jag har valt att kalla mitt examensarbete för Dress the dress. Iden bakom Dress the dress är att få 

klänningen att se annorlunda ut genom att ändra på accessoarens plats eftersom passformen på 

klänningen är ganska enkel. Accessoaren The flower är multifunktionell och kan användas som 

huvuddekoration, brosch, smycke eller som en liten väska.  

 

I planeringen av klänningen har jag villat att bäraren känner sig bekväm i klänningen. Det är                 

viktigt att man trivs i det man bär.   

  

Personligen ser jag att kollektionen behöver en enkel festklänning med bra passform som lätt kan 

ändras med accessoarer, smycken och dukar. Klänningen behöver inte vara allt för festlig, utan 

en klänning bör kunna bäras till många olika fester (Friendtex försäljare Helena Suominen.                 

Personlig kommunikation, februari 2011). 

  

Friendtex kunder har i dag svårt att hitta en festklänning från Friendtex kollektion.                       

Kollektionen behöver därför en festklänning eller närmare sagt en svart klänning för säsongens 

festligheter. Klänningsmodellen skall vara rätt så enkel, så att man kan förändra på dess utseende 

genom att kombinera smycken och accessoarer till den (Friendtex försäljare Ritva Hirvonen.               

Personlig kommunikation, februari 2011). 

 



 

 

3.1 Inspiration 
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Abre– Alas 
Spread your wings... 

Chanels citat ”Look for the woman in the dress. If there is no woman, there is no dress” har gett 

mig inspiration i att kunna designa en klassisk långklänning som får bäraren att stråla, känna sig 

vacker och självsäker. Jag anser att det finns en skillnad mellan att vara uppklädd och att vara              

utklädd. Detta argument ger bas för inspiration till mitt examensarbete. 

 

I planeringen av examensarbete Dress the dress är tyngdpunkten på att hämta fram det klassiska 

och enkla i festklädsel. Klänningen skall också vara förändrings bar med en liten multifunktionell 

accessoar. Namnet Dress the dress kommer alltså från att man lätt med accessoarer kan variera 

på den långa festklänningens utseende. 

 

I mitt examensarbete Dress the dress har jag fått inspiration från filmstjärnan  Audrey Hepburn, 

till moderna modemedvetna kvinnor och deras accessoarer. De intressanta och hemlighetsfulla 

modefotografierna i artikeln Abre-Alas i februari (2011) numret av brasilianska Vogue (se bilaga 

3) ut speglar den känsla och stämning jag vill att den som bär min klänning skall känna då de bär 

den. Abre-Alas fotografierna ger en starkkänsla av glamour och fest. Jag vill att den som bär min 

klänning skall känna sig vacker, strålande och självsäker, precis som i fotografierna. 
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Abre– Alas 

Bild 7. Bild collage 

Spread your wings... 



 

 

3.2 Kroppsform 

”Why can’t a woman go out in a t-shirt? The bodysuit that I did is basically a 

t-shirt. It was about giving woman back their bodies and giving them back the      

comfort of their bodies” 

 (Donna Karan, 1996) 
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Bild 8. Kroppsformer  



 

 

3.2 Kroppsform 
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A-V-H-O-X känner du till din kroppsform? Detta är säkert en vanlig fråga många kvinnor ställer sig 

då de står framför spegeln och studerar sin kropp. Kvinnokroppen kan vara allt från pojkig till 

rund och från atletisk till päronformad. Att inte känna sin egen kroppsform kan leda till besvär då 

man letar efter ett perfekt festplagg som både sitter bra och ser bra ut. Modelitteraturen flödar 

med förslag om hur man skall klä sig beroende på sin  kroppsformen. 

  

De olika kroppsformerna är: 

  

A Smala axlar och bred höft kallas oftast för päronform. En kvinna med A-kroppsform kan 

ha svårt att hitta sittande byxor, som både sitter vid höften och som ryms över stussen 

och vaderna. Kroppens tyngdpunkt ligget starkt på höfterna och stussen. 

  

V Denna kroppsform är känd för breda axlar, trimmade muskler i armarna och överkroppen. 

Denna kroppsform är vanlig hos idrottare. Kroppens tyngdpunkt ligger i den starka               

överkroppen och i axellinjen vilket kan framhäva maskulint utseende. 

  

H 60-talets supermodell ”Twiggy” är ett typiskt exempel för H-kropp. Den här kroppsformen 

ses också som pojkaktig. Kvinnor med H-kroppsform har oftast en lång hals, lång rygg och 

smala lår. 

 

O Kännetecknande för denna kroppsform är den försvunna midjan, bred höft, kraftiga vader 

och armar. Ofta får den runda helheten halsen att försvinna och benen att se kortare ut. 

  

X Kvinnor som har denna kroppsform har smal midja och kroppen ser ut som ett timglas 

utan att hon behöver bära korsett. X-kroppsformen är alla kroppsformers förebild och ett 

eftertraktat ideal.  

  

  

 



 

 

 

 

4 The dress 
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Bild 9 Eget fotografi 

Look for the woman in the dress. If there is no woman, there is no dress”.  
(Coco Chanel) 
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4.1 Planering och arbetsprocess 
Planeringen av klänningen började med att jag närmare bekantade mig med Friendtex stil. Jag 

började med att bläddra i gamla Friendtex kataloger. Det som var speciellt intressant för mig var 

att se hurdana festplagg Friendtex designers förut hade planerat. Jag insåg att varje kollektion 

hade endast några festligare plagg som var meningen att användas för säsongens festligheter. 

Redan då jag bekantade mig med gamla kataloger, kom jag underfund med att de festligare                

klänningarna i kollektionen var alltför vardagliga. 

 

Efter studier började jag med att skissa upp olika klänningsförslag. Jag skissade åtta olika                  

klänningar (se bild sidan 18) som jag sedan presenterade för Friendtex huvuddesigner Bettina 

Jonsson och Friendtex Finlands försäljningschef Hanna Leino. Klänningsmodell ”Smokey” (bilaga 

s. 19) valdes från skisserna. Jag började genast bearbeta den under de givna kriterierna.  

  

Under planeringsprocessen hade jag diskussioner och idé planering med Leino. Jag fick rikligt 

med handledning vilket underlättade mitt arbete. Efter att förändringarna godkändes började jag 

med klänningsmönstren. 

  

I klänningen har jag använt mig av Protekos grundmönster i storlek c 38. Jag började med att    

konstruera mönstren så att de liknar den valda klänningsmodellen. Efter att mönstren var klara 

sydde jag upp en proto på klänningen. Den första påbyggande kritiken av Leino var att jag skulle 

ändra på bakstycket, armhålen, urringningen och göra axelbanden bredare. 

  

Efter feedbacken fortsatte jag med att överföra ändringarna till mönstren och sydde en ny toile 

på klänningen. När den andra toilen var färdig var Leino nöjd och vi valde att modellen skulle              

tillverkas som förslag till jubileumsklänning. 

  

Då jag började planera festklänningen och den tillhörande accessoaren var grundtanken att             

plagget skall passa till så många olika kroppsformer, åldrar och personer som möjligt.  Baktanken 

var ändå att den skall passa i Friendtex stil. Klänningen skall vara enkel, klassisk och svart. En   

klassisk svart festklänning får vara en investering eftersom den aldrig blir omodern (Ericsson 

Wärn, 2004) 
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Maamme 

P.S 



 

 

Smoky 

Blacky 
Bild 10. Skisser på klänningen 
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                           4.2 Material 

20 

”Simplicity is the soul of modern elegance.”(Bill Blass,1992) 

 

Bild 11. Eget fotografi 

I ett tidigt skede började jag med att leta efter tyg för klänningen. Kriterierna för materialet  var 

att det skulle vara relativt förmånligt och att det inte fick vara för tjockt. Materialet skall vara               

glansigt eftersom klänningen designas för fest. Efter att jag ritat skisserna för klänningen gick jag 

till Eurokangas tygaffär för att studera i hurdana tyger det finns på marknaden. Jag valde ut  olika 

svarta tyger som jag tyckte kunde passa för klänningen. 

Jag hade en bred skala av olika svarta tyg. Jag valde ut tyger från tunt siden till tunnare ylleblandat 

tyg. De flesta provtygerna innehöll stretch. Redan då jag presenterade tygen för Friendtex vill de 

att tyget skall innehålla stretch. Själv skulle jag ha valt det tunna svarta siden tyget för klänningen. 

Tyget som Friendtex valde är en glansig polyester/viskos blandning som är 150cm bred och har ett 

vackert fall. Tyget innehåller lite stretch som betyder att den ger efter och på detta sätt kan flera 

människor bära den. Tyget har även bra rörlighet och den känns bekväm mot huden. Klänningen 

fodras med svart viskos tyg. 
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Bild 12. Egna fotografier 



 

 

                     5 The Flower 
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”Accessories are what, in my opinion, pull the whole look together  

and make it unique”  

(Yves Saint Laurent,1982) 

Accessoarer i vardagsklädsel var enorm modestatus på 1950-talet. På den tiden bar kvinnor en 

liten väska som passade i färg och stil med handskarna och skorna. Kvinnor bar hatt i                          

vardagsklädsel men också på fina teaterföreställningar (Loscheck, 1999). 

Sättet att bära accessoarer på 1950-talet har inspirerat mig i planeringen och tillverkningen av 

accessoaren The Flower. 

  

Tanken bakom accessoaren i examensarbetet Dress the dress har varit att den skall vid behov      

förändra utseendet på den enkla men klassiska klänningen. Eftersom själva klänningen har enkel 

pass form och är ganska detaljfattig, ville jag tillverka en accessoar som bäraren lätt kan placera 

på olika ställen i klänningen. Idén kring accessoaren har varit att göra den multifunktionell.        

Genom att sätta fast en nål och spänne på accessoarens baksida, ger den många möjligheter som 

kan förändrar klänningens utseende. Accessoaren kan bland annat placeras i håret, som en 

brosch på bröstet eller användas som en liten väska. 
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Bild 13. Eget fotografi 

5.1 Planering och arbetsprocess 

I planeringen av accessoaren fick jag friare händer. Kriteriet för accessoaren var att den skall vara 

enkel att tillverka. Själv ville jag att accessoaren är en rolig detalj som kryddar till klänningen. Det 

som var viktigt för mig under planeringsskedet, var att accessoaren skall kunna användas på 

många olika sätt.  

  

Redan i början av planeringen av accessoaren insåg jag att fastsättningen skall vara en broschnål 

och ett spänne, så att kunden skall ha flera möjligheter att placera accessoaren på klänningen. 

Jag ville att accessoaren kan placeras bäras bl.a. på höften, midjan, ryggen eller på huvudet. Det 

skall vara enkelt förändra klänningens utseende och accessoaren skall enkelt kunna användas 

med andra plagg. 

  

Senare fick jag idén att sy en dragkedja och en bakdel på blomman (accessoaren), för på detta 

sätt kan man använda blomman som en liten väska. I planeringsskedet har det varit viktigt att 

noggrant tänka på accessoarens utseende, form och storlek eftersom jag vill att den skall vara 

multifunktionell. 
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Bild 14. Egen  skiss 

För att skapa sammanhängning mellan klänningen och accessoaren har jag valt att tillverka        

accessoaren av samma material som klänningen. På detta sätt har jag också använt allt tyg jag 

har haft till mitt förfogande och det har inte blivit några restbitar kvar. Enligt mig var det en bra 

idé att använda samma tyg i båda produkterna eftersom produkterna på detta sätt skapar          

tillsammans en vacker helhet. Dessutom är det lönsamt för företaget att kunna använda spill      

bitarna till accessoaren. Den svarta blomman är även lätt att kombinera med andra plagg.        

Blommans bakdel är svart bomulls satin. Bomulls satin valde jag på grund av att då man använder               

accessoaren som huvudpryl, skall den inte göra håret elektriskt. Spännet och broschnålen är av 

metall. 

Eftersom accessoaren är tillverkad av samma tyg som klänningen är accessoaren gjord efter att 

jag hade klippt ut mönstren för klänningen. Orsaken var att klänningen skulle få på säkerhet        

tillräckligt material. Jag klippte ut två runda bitar av bomullssatinet, som är nu blommans           

bak- och framdel. Sedan klippte jag ut en remsa av den glansiga polyester viskosen, som jag         

sedan sydde fast på den runda bomulls satin delen så att den formar en blomma. Till sist sydde 

jag fast de två runda delarna i varandra och lade till dragkedjan. 
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Bild 15. Egna skisser 



 

 

26 Bild 16. Eget fotografi 
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6. Avslutning & överblick 

Planeringen och till verkningen av klänningen har varit krävande eftersom kraven från företagets 

sida har varit strikta. Planeringsprocessen var den mest krävande för mig eftersom min uppgift 

var att hitta en klänningsmodell som passar i Friendtex stil som ser ut som min design och                        

uppfyller samtidigt företagets krav. 

Jag är nöjd med slutresultatet och jag tycker själv att jag har fått in av mig själv som designer i 

projektet, helheten skapar ett klassiskt och elegant utseende. Det har ändå varit mycket                      

intressant att jobba under andras ledning och göra beställningsarbete för Friendtex. Jag har lärt 

mig massor och jag har lärt mig bland annat att uppfylla andras behov, medan jag också fått in 

mina egna synvinklar och idéer i arbetet. Det har varit lärorikt att se hur ett företag fungerar och 

hur deras planeringsprocess fungerar. 

Främst har jag lärt mig hur det är att jobba med andra, att kunna kompromissa, att ta                           

byggandekritik och förstå att det jag tycker att är vackert i mina ögon är inte alltid vackert i 

andras ögon. 

 

Under mitt examensarbete har jag har lärt mig mera om mönster konstruktion och jag har insett 

hur viktigt det är att mönstren stämmer. Sömnadstekniskt tycker jag att jag gått framåt, jag  

känner mig mera säker då jag syr. 

 

Jag är nöjd med klänningsmodellen och tycker mycket om iden att man kan använda accessoaren 

på många olika sätt.  Klänningsmodell tycker jag själv att är bra eftersom den enligt mig passar till 

många olika kroppsformer. Man kan enkel bära ett halssmycke till klänningen. Ifall man tycker att 

ryggdelen är för bar eller att armbanden är för smala kan man lägga på sig en scarf eller en                

bolero.  Jag anser att det var bra att klänningen och accessoaren står skilt så att de som vill                 

använda den kan använda den och den som inte vill kan lätt ta den bort. Dessutom tycker jag att 

det är bra att man får lätt en väska av accessoaren som passar perfekt ihop med klänningen.  

 

Jag är glad att jag fick chansen att samarbeta med Friendtex speciellt nu när företaget firar sitt 25 

jubileumsår. Och därför vill jag rikta ett stort tack till Friendtex för denna möjlighet. 

Jag har planerat och uppfyllt projektets målsättningar 

 



 

 

6.1 Problem under processen 
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Som redan tidigare sagt har det svåraste med planeringen varit att få klänningen och 

accessoaren att passa in i Friendtex stil. Kraven har varit många och det har ändå varit viktigt att 

få in mina egna idéer i produkterna. Jag har fått kontinuerligt idéer och påbyggande kritik från 

företaget om hur produkterna skall se ut. Detta har dock inte alltid underlättat mitt arbete som 

designer eftersom jag anser att det har varit svårt att som ny designer att planera för ett företag 

som har en egen stil och som har sålt kläder i 25 års tid. Ibland har det varit knepigt att komma 

fram med mina egna idéer eftersom företagets riktlinjer har varit strikta. Själv tycker jag att jag 

har lyckats bra med att komma fram med lösningar för både klänningen och accessoaren                    

eftersom jag har trott på mina lösningar och för att jag har kunnat motivera dem för Friendtex. 

 

Även en tidsbrist ställde krav på planeringen och tillverkningen. Eftersom jag är anställd av                   

företaget och inte fått tid för mitt examensarbete på grund av andra arbetsuppgifter har jag                

jobbat med mitt examensarbete fritiden. Jag tror att jag skulle ha nått ett annorlunda resultat, 

såsom ett mer detaljerat utseende, ifall jag skulle ha fått jobba med mitt examensarbete under 

min arbetstid. Jag har gjort kompromisser i många olika skeden på grund av tidsbristen. Trots 

många krav är jag nöjd med resultatet. Jag är nöjd att jag har nått ett slutresultat som uppfyller 

både mina och företagets mål. Under arbetsprocessen stötte jag på många problem och nu                    

efteråt har jag förstått dessa som en lärdomsprocess som hjälper mig att tackla framtida                     

utmaningar. 



 

 

6.2 Feedback av Friendtex 
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Kira-Maria Laaksos examensarbete Dress the dress har varit ett intressant och fint projekt för      

Friendtex. Det har varit en glädje att få följa med hur noggrant och inspirerat Kira har arbetat och 

därmed skapat en fin helhet. De gemensamma mötena angående examensarbete har varit             

givande för både företaget och för designern. Kira har förutom att konstant hämta egna idéer till 

arbete, varit spontan och alltid tagit emot kritiken som påbyggande. Produkten passar bra i vår 

kollektion. Vi diskuterar nu produktionen med vårt moderbolag och väger de eventuella           

kostnaderna för tillverkning. Hälsingarna från dem var redan nu positiva. Klänningen är klassik,                           

accessoaren trendig samt strålande och modebilderna i examensarbetet var gjorda med en        

professionell inblick. 

  

Hanna Leino 

Försäljningschef 

Suomen Friendtex OY 
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Bild 17. Egna  fotografier 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bild 18. Egna fotografier 
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39 Bild 19. Bild collage Abre-Alas 



 

 


