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1. INLEDNING 

1. 1 Bakgrund 

Jag tycker att det är viktigt att barnen inte exponeras för kemikalier, giftiga ämnen, flam-

skyddsmedel med mera, vilket också påverkar miljön, därför vill jag ta fram en kollektion med 

ekologiska barnkläder som är bra för barnet och miljön.  

   Att värna om djuren och naturen har alltid varit viktigt i vår familj, jag glömmer aldrig den 

sommaren då jag var fem år gammal, jag tog en pinne och petade i myrstacken som låg nära 

vårt hus. Det var väldigt roligt att se myrorna springa omkring, ända tills min pappa kom, han 

blev inte glad! Han talade om för mig att även myrorna och de andra småkrypen är värdefulla 

och viktiga i naturen, och att myrorna haft ett stort arbete med att bygga upp stacken och att 

de nu skulle få göra det igen. Jag skämdes och gjorde aldrig om det igen, det arvet har jag fört 

vidare till mina barn.  

Att arbeta utifrån ett hållbart perspektiv1

   Kollektionen räv&hare har inspirerats av sagorna, där haren ofta får akta sig för räven, men  

haren lyckas alltid komma undan på något sätt.  

 som designer är naturligt och viktigt för mig.  

                                                            
1 Hållbart perspektiv innebär i stora drag att man har ett miljötänk i en produkts eller tjänsts hela livscykel, med 

livscykel menas alla steg från råvara, tillverkning, distribution och brukande m.m. till nedbrytning, återvinning 

eller deponi. Samt att all produktion/tillverkning/distribution sker från ett etiskt perspektiv det vill säga med bra 

arbetsförhållanden, rättvisa löner och inget barnarbete. Människan och mänskliga behov är en central del. 

Källa: Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling, Raster Förlag, 2008 
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I början av projektet undersöktes ”state of the art” (se bilaga7, bild 1 – 3) för ekologiska 

barnkläder, det vill säga vad som redan finns på marknaden både när det gäller svenska och 

internationella företag.  

   ”State of the art” avser här barnkläder i storlek 50 – 92 (0 – 2 år), vilket tillhör målgruppen. 

Det var nästan uteslutande ekologisk bomull som användes, ett fåtal andra material såsom ull, 

bambu och hampa kunde man hitta, men de erbjöd endast ett fåtal plagg och inte en hel 

basgarderob. 

   Min syster som precis fått sitt första barn, har upplevt samma problem med att hitta 

funktionella ekologiska barnkläder i andra material än bomull.  

Varför man bör undvika att använda ekologisk bomull2

   Konstbevattning

 är framförallt att bomullen kräver 

mycket vatten vid odling, för att odla ett kilo bomull krävs mellan 10 000 och 17 000 liter 

vatten.  

3

                                                            
2

 (konstbevattning används för att ge odlade grödor extra vatten när regnet 

inte räcker till) krävs för ungefär hälften av bomullsodlingarna, vilket kan leda till försaltning 

och försumpning av jorden och slutligen vattenbrist. Aralsjön är ett avskräckande exempel, 

den var en gång världens fjärde största sjö, nu återstår endast 15 % av ytan och vattnet är två 

gånger saltare än saltvatten.  

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Ovrigt/utstallningsaffischer_textiltema.pdf, 

2012- 05- 09 

 

3 http://www.wwf.se/source.php/1121948/Konstbevattning,%20WWF-rapport%202007.pdf, 2012- 05- 09 

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Ovrigt/utstallningsaffischer_textiltema.pdf�
http://www.wwf.se/source.php/1121948/Konstbevattning,%20WWF-rapport%202007.pdf�
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I Sverige köper vi ca 24 kilo textil per år, av vilka hälften består av bomull, det är en ökning 

med ca 9 kilo jämfört med 1994 då vi köpte ca 15 kilo textil per år. Snabba trendväxlingar i 

kombination med billiga textilier står för den ökade konsumtionen.  

   En viktig del i projektet är att hitta ett textilt hållbart ekologiskt material som utgör ett bra 

alternativ till bomull, både vad gäller textila egenskaper och ur miljösynpunkt.           

Det är viktigt att man tar hänsyn till materialet/artefaktens hela livscykel4

   Med ett textilt ekologiskt hållbart material menas ett material som är ekologiskt odlat, det vill 

säga utan bekämpningsmedel/kemikalier, samt med ett miljötänk i alla led i livscykeln.  

, med livscykel 

menas alla steg från råvara, tillverkning, distribution och brukande till nedbrytning, 

återvinning eller deponi.  

Materialet ska även producerats/tillverkas från ett etiskt perspektiv, det vill säga med bra 

arbetsförhållanden och rättvisa löner och inget barnarbete.   

   På senare tid har ett stort intresse5

Debbie Little har bla. designat en grön klänning tillverkad av en fallskärm

 väckts för ”eco – fashion” det vill säga ekologiska/redesign 

klädkollektioner, konsumenterna är mer medvetna om artefakters miljöpåverkan än tidigare, 

vilket har resulterat i flera nya ekologiska/redesign och etiskt medvetna varumärken såsom 

Debbie Little och Juste.  

6, och Juste har till 

exempel designat en brun klänning av fair trade silke7

                                                            
4 Löfgren, Bo, Design och produktutveckling, 2002 

.   

5 Black, Sandy, ECO – CHIC The fashion paradox s. 14 - 21, Black Dog Publishing Limited, 2011 

 

6 Black, Sandy, ECO – CHIC The fashion paradox s. 20, Black Dog Publishing Limited, 2011 

7 Black, Sandy, ECO – CHIC The fashion paradox s. 20, Black Dog Publishing Limited, 2011 
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Esthetica ethical fashion week 8

 

 i London är en återkommande mode vecka för en hållbar 

modeindustri.   

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."   

- Brundtlandkommissionens definition från 19879

 

  

1. 2 Mål och syfte 

Målet och syftet i det här projektet är att skapa en baskollektion av ekologiska barnkläder från 

ett hållbart perspektiv.  

   Hela livscykeln, från råvara till färdig produkt och slutligen nedbrytning/återvinning 

kommer att ligga till grund för projektet. 

Kläderna kommer även att formges med barnets behov och välbefinnande i fokus, med det 

menas att kläderna ska vara bekväma att ha på sig, det ska finnas utrymme för att kunna röra 

sig obehindrat och de ska vara lätta att ta av och på. Vidare ska de vara tillverkade av ett mjukt 

och behagligt material som andas och som är väl beprövat med hänsyn till allergier.     

 

1. 3 Problemområde 

Problemområdet är här hitta ett textilt material, som motsvarar kraven utifrån ett hållbart 

perspektiv, och som har de egenskaper som möter barnets behov.  

                                                            
8 Black, Sandy, ECO – CHIC The fashion paradox s. 19, Black Dog Publishing Limited, 2011 

9 /http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-verktyg/Vad-ar-hallbar-utveckling/, 2012- 05- 09 

 



9 
 

En viktig del av projektet är att hitta ett bra alternativ till ekologisk bomull, vilken inte är det 

bästa alternativet när det gäller miljöpåverkan.   

   Kollektionen ska tilltala målgruppen 10

 

, och dess mönster och modeller ska utformas så att de 

passar både flickor och pojkar.     

1. 4 Problemområdets avgränsning 

Kollektionen kommer att bestå av modeller/mönster som passar både flickor och pojkar, vilket 

innebär en hållbar användning av kläderna. Med hållbar användning menar jag här att kläder-

na kan ärvas oavsett vilket kön barnet har, vilket medför att man inte behöver köpa nya kläder 

för att de inte ”passar” barnets kön. Vidare innebär det en ökad marknad för att sälja eller 

skänka bort kläderna när man inte längre har behov av dem, vilket förlänger klädernas 

livslängd! 

   Kollektionen erbjuder de basplagg som barnet behöver, till exempel tröja, byxa och mössa.    

Det textila material som kommer att användas till kollektionen är en naturfiber, naturfibrer är 

de material som kommer från växter och djur, till exempel hampa, bambu, silke och ull. 

   Naturfibrer är relativt beprövade11

                                                            
10 Med målgrupp menas barnfamiljer med barn i åldrarna 0 – 2 år 

 material ur allergisynpunkt, vilket jag anser är särskilt 

viktigt när det gäller produkter till barn. De naturfibrer som kommer att granskas lite närmare 

är ull, hampa och bambu, varför just de valts ut beror dels på att de kan användas till 

barnkläder och dels för att de är intressanta ur miljösynpunkt. Att granska materialen lite 

närmare innebär också en ökad kunskap om deras textila egenskaper.  

11 Beprövade i betydelsen av att de använts under en relativt lång tid som textilier, material i kläder, 

byggnadsmaterial m.m. i motsats till nya material  
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Målgrupp är barnfamiljer med barn i åldrarna 0 – 2 år.  

 

1. 5 Frågeställning 

Vilket naturfiber material lämpar sig för projektet, utifrån ett hållbart perspektiv och med 

barnets behov och välbefinnande i fokus?  

   Hur formger man barnkläder som tilltalar målgruppen och passar både flickor och pojkar?  

 

2. METODOLOGI 

Genom research arbete om de olika materialen ull, hampa och bambu, så kommer deras 

textila egenskaper att undersökas i kombination med barnets behov, samt utifrån ett hållbart 

perspektiv. 

   Litteraturstudier kommer att ge värdefull information om en hållbar textilindustri med mera.  

Tre referensfamiljer (se bilaga 10 bilder, bild 4) som tillhör målgruppen och som har barn i 

olika åldrar från 2 månader till 7 år, kommer att ingå i projektet, vilket innebär att man kan 

diskutera olika områden och utforma projektet på bästa sätt. 

   Vidare kommer jag att skissa på olika förslag på mönster och modeller.  

Mina egna erfarenheter som mamma kommer jag att använda mig av när det gäller klädernas 

utformning. 
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2. 1 Teoretiska källor 

”Slow fashion”12

   ”Slow fashion” är ett nytt sätt att förhålla sig där designers, återförsäljare och konsumenter är 

mer medvetna om artefakters påverkan vad gäller miljön, arbetsförhållanden med mera.  

 är ett uttryck för en ny era för en hållbar textilindustri, vilket innebär att ta 

hänsyn till miljöaspekterna i designprocessen och det kulturella arvet såsom traditioner och 

kunskap med mera. Man ska designa, producera, konsumera och leva på ett bättre sätt! 

Tonvikten ska ligga på ”kvalitet” som i det här sammanhanget betyder miljön, samhället, 

arbetsförhållanden, artefakten med mera. 

Kläderna kommer fortfarande att massproduceras, men de tillverkas med rättvisa löner och 

bra arbetsförhållanden. 

   Långsiktig ömsesidig förmånlig relation mellan ”varumärken”, deras leverantörer och återför-

säljare skapar en trygghet främst för mindre leverantörer, vilket betyder en mer regelbunden 

stabil inkomst som inte påverkas lika hårt vid trendväxlingar, vilket i sin tur minskar antalet 

tillfälligt anställda och påtvingad övertidsarbete. 

Kvalitet framför kvantitet, kläderna kommer att kosta lite mer än tidigare med hänsyn till 

miljöaspekter, hållbara material, rättvisa arbetsförhållanden och löner, vilket innebär att vi 

köper färre kläder av hög kvalitet som har en längre livslängd, vilket gör att man också sparar 

på naturresurserna.  

   Man kan också producera kläder som kostar lika mycket eller mindre än de gör nu, om man 

använder hållbara material som är resurssnåla och så vidare.     

                                                            
12 Fletcher, Kate, Sustainable fashion & textiles Design Journeys, s. 173 – 175, Earthscan, 2008 
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I mitt projekt kommer jag att använda mig av ett textilt material som har en hög kvalitet, det 

vill säga lång livslängd, vilket gör att kläderna med fördel kan ärvas, säljas vidare eller skänkas 

bort när man inte längre har behov av dem.  

   Materialet ska även vara GOTS certifierat13

I början av projektet låg fokus på olika slags textila material, till exempel smarta textiler och 

högteknologiska kläder som Textilhögskolan i Borås

, GOTS står för Global Organic Textile Standard 

och är en internationell märkning för textilier. Märkningen innehåller krav på att tyget ska 

innehålla minst 95 % ekologiskt material och att miljömässigt och socialt ansvar tagits vid 

produktionen. GOTS - certifieringen visar på en helhetssyn i hela kedjan, från odling, 

beredning och tillverkning till färdig produkt.  

14

   För att få mer information om främst linnejersey kontaktades hemslöjdskonsulenten 

Monica Modig Rauden, hon tipsade om olika länkar där man kunde hitta utförligare 

information.  

 tar fram, ett exempel är linnet och 

bältet som mäter hjärtljud och andningsfrekvens. Det var väldigt intressant att ta del av ny 

teknologi när det gäller textilier, men det var inte något som man hade behov av i det här 

projektet.   

De naturfibrer som slutligen valdes ut för att granskas lite närmare är ull, hampa och bambu. 

   Textilier av hampa15

                                                            
13 

kan tillverkas i många olika kvalitéer, från grov säckväv till siden 

liknande kvalitet. Hampa textilier är minst tre gånger starkare än bomull, varm på vintern, 

http://www.global-standard.org/, 2012- 05- 09 

14 http://www.hb.se/wps/portal/pressmeddelanden/pressmeddelande?name=HB2008-11-

25_Lena%20Berglin%20disputerar,  2012- 05- 09 

15 http://www.hampa.net/page15/page22/page22.html, 2012- 05- 09 

http://www.global-standard.org/�
http://www.hb.se/wps/portal/pressmeddelanden/pressmeddelande?name=HB2008-11-25_Lena%20Berglin%20disputerar�
http://www.hb.se/wps/portal/pressmeddelanden/pressmeddelande?name=HB2008-11-25_Lena%20Berglin%20disputerar�
http://www.hampa.net/page15/page22/page22.html�


13 
 

sval på sommaren, skyddar mot den skadlig ultravioletta strålningen och har en hög 

vattenabsorberande funktion.  

   Git Skoglund, textilvetare och textilhistoriker16

Hampa är mycket resistent mot värme, vid +370° C sker ingen färgförändring och vid 1000 

grader förkolas materialet. 

 menar att om man blandar hampa med 

ekologisk bomull så får man en skönare/mjukare kvalitet som dagens konsumenter kräver, 

vilket gör textilen slitstark, smutsavvisande, anti-bakteriell och torkar snabbare än ett tyg av 

enbart bomull. Tyger med en blandning av hampa och ull används till hampa jersey. 

   Hampa växer ca 3-6m på en säsong, klarar av de flesta parasitangrepp och behöver inga 

konstgjorda gödnings- eller bekämpningsmedel. Rötterna binder marken vilket förhindrar 

jorderosion och man kan odla hampa år efter år på samma marker utan att växla gröda. 

Provinsen Shandong i Kina har traditionellt odlat hampa för textilframställning, här finns 

fabriker som spinner och väver hampa fibrer till textilier av olika kvalitéer. Kina har en 

gedigen textilkunskap och universitetsutbildningar inom ämnet, vilket har gjort att de 

tillsammans med västerländska investerare har ökat den högteknologiska industrin och blivit 

världsledande exportörer av bland annat hampatextilier.  

   Textil av bambu17

                                                            
16 

 framställs kemiskt eller mekaniskt, trådarna spinns och vävs sedan till en 

textil. Den kemiska metoden är den vanligaste, man utvinner cellulosan genom uppvärmning 

tillsammans med ett hjälpämne, vanligtvis natriumhydroxid, den är godkänd av Naturskydds-

http://www.hampatextil.com/blog.html, 2012 – 05- 09 

17 http://bambubutiken.se/kladeravbambu.html, 2012- 05- 09 

http://www.hampatextil.com/blog.html�
http://bambubutiken.se/kladeravbambu.html�
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föreningen och GOTS (Global Textile Standard)18

   Bambutextil som är framställts genom en kemisk process kallas för viscose. 

. Den här processen påverkar varken 

miljön eller arbetarna negativt när den sköts ansvarsfullt, till exempel genom slutna system i 

fabriken.  

Att framställa bambutextil genom mekanisk process innebär att man utvinner fibrerna helt 

manuellt vilket ger en mer sträv textil, som inte är lika mjuk som bambu viscose. 

   Den här metoden är mycket dyrare att använda då den tar mycket längre tid, vilket gör att 

det är ett begränsat utbud på dessa produkter, bambutextil som är framtagen på mekaniskt 

sätt kallas äkta bambufiber. 

Textil av bambu19

   Bambun är den växt som växer snabbast i världen, man behöver inga bekämpningsmedel vid 

odlandet, och behöver ingen konstbevattning om det regnar tillräckligt. Rötterna bildar nya 

skott, vilket innebär att det inte behövs återplantering. Rötterna hjälper till att förhindra 

jorderosion, vilket bla. bevarar flodstränderna och minskar vattenföroreningarna.  

 är varm när det är kallt och sval när det är varmt, den blir mjukare ju mer 

man tvättar den och har en naturlig förmåga att inte skrynkla sig så lätt. Bambu anses vara 

naturligt anti-bakteriell och antisvampbildande, vilket isåfall innebär att plaggen inte luktar 

och håller sig fräscha längre.  

Bambusorten som används i textilindustrin kallas ”Moso” och är inte den sort som pandorna 

äter. Bambu tar in fem gånger så mycket växthusgaser i jämförelse med träd, och avger 35% 

mer syre! 

                                                            
18 http://www.global-standard.org, 2012- 05- 09 

19 http://www.ecowear.se/bra_att_veta.html, 2012- 05- 09 

http://www.global-standard.org/�
http://www.ecowear.se/bra_att_veta.html�
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Textilier av ull20

   Täckhåren är långa, glänsande, glatta, lätt vågiga och grova, medan bottenullen är mjuk, 

kort och ofta krusig. 

 (fårull), det finns två sorters ullhår det vill säga täckhår och bottenull. 

Ullen har många goda egenskaper, den har till exempel god värmeisolerande förmåga, skyddar 

mot hett vatten, isolerar (värmer) när den är våt och torkar bra på kroppen även vid kyla, kan 

absorbera fukt upp till 30 –  40 % av sin vikt utan att kännas våt, den är naturligt flamsäker, 

vattenavvisande och lätt att färga. 

   Två av de vanligaste fårraserna är ”Lincoln” och ”Merino”, ”Lincoln” ullen liknar täckhåren 

och är grovfibrig, vilket gör att den lämpar sig bra till möbeltyger och mattor. ”Merino” ullens 

täckhår liknar dess bottenull, den kallas även för mjukull och är mycket finfibrig, vilket gör att 

den lämpar sig bra till underkläder och högklassigt handstickningsgarn med mera.  

Det material som slutligen valdes till kollektionen är bambu viskos, bambu viskos valdes på 

grund av dess många bra egenskaper utifrån ett hållbart perspektiv, samtidigt som det möter 

barnets behov. Det möter barnets behov eftersom det är mjukt, andas, slitstarkt, håller barnet 

varmt när det är kallt och tvärtom.  

   Man sparar energi på att det är snabbtorkande, vilket innebär att man inte har samma behov 

av att använda torktumlare. En annan fördel med att bambun torkar snabbt är att man inte 

behöver ha lika många plagg för att täcka behovet av ombyten till barnet. 

Den anti-bakteriella egenskapen gör att kläderna håller sig fräscha längre, vilket reducerar 

antalet tvättar. 

                                                            
20 http://solius.framwebtest.se/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=52, 2012- 05- 09 

http://solius.framwebtest.se/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=52�
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Några exempel när det gäller det hållbara perspektivet för bambu är att den är extremt 

snabbväxande vilket gör att man får mycket material i förhållande till odlingsytan, den 

förhindrar jorderosion och tar in fem gånger så mycket växthusgaser jämfört med träd, och 

avger 35 % mer syre. 

   Hampan har en mängd bra egenskaper utifrån ett hållbart perspektiv, men för att passa till 

barnkläder så måste man blanda in ekologisk bomull, vilket jag vill undvika i det här projektet. 

Ullen har också en mängd bra egenskaper utifrån ett hållbart perspektiv och passar till barn-

kläder, men eftersom det finns de som har pälsdjurs allergier så valde jag att inte göra en hel 

kollektion i det materialet. Eftersom ullen kommer från får, så innebär det också en miljöpå-

verkan i form av koldioxid, vilket man inte har när det gäller växtfibrer.    

   Ekodesignstrategihjulet 21

En av strategierna handlar om att välja rätt material, till exempel rena material (utan lim och 

så vidare), förnyelsebara material, material med lågt energiinnehåll, återanvända material och 

återvinningsbara material. Ett annat exempel är minska mängden material, det vill säga 

minska antalet komponenter, minska vikt med mera. 

 (se bilaga 8 s. 24) är en av metoderna som kommer att tillämpas i 

projektet, där tar man upp åtta huvudstrategier för att få idéer om hur man kan minska 

miljöpåverkan för en artefakt.  

   En annan metod som kommer att tillämpas är livscykelanalys (LCA) (se bilaga 8, s. 25), från 

råvara till färdig produkt och slutligen nedbrytning.  

 

 

                                                            
21 http://www.svid.se/sustainabilityguide/Possibilities-Tools/Reduce-impact/Eco-Strategy-Wheel/, 2012- 05- 

09 

http://www.svid.se/sustainabilityguide/Possibilities-Tools/Reduce-impact/Eco-Strategy-Wheel/�
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2. 2 Praktiskt utförande 

Formgivningen av kollektionen utgick ifrån en styleboard (se bilaga 10 bilder, bild 5), 

styleboarden visar vilken stil kläderna och mönstret ska ha, det vill säga enkelt och funktionellt.  

   Därefter började skissarbetet på mönster till kollektionen, som inspiration använde jag mig 

av Elsa Beskows (1874 – 1953)22

Jag valde att skissa på mönster med djur (se bilaga 10 bilder, bild 6), dels för att knyta an till 

sagodjuren som ofta förekommer i barnböcker, och dels för att det är ett motiv som de flesta 

barn tycker om. Att de flesta barn tycker om djur vet jag av egen erfarenhet, dels har jag två 

pojkar som älskar alla djur, från småkryp till dinosaurier, dels har jag vikarierat på olika för-

skolor där i princip alla barn tyckte om djur och att lyssna på sagor om djur. 

 sagor, främst de som handlar om skogens djur, som till 

exempel Tomtebobarnen (se bilaga 10, bild 9).  

   Genom mina mönster vill jag visa hur vackra skogens djur är, för att få fler att värna om 

djuren och indirekt även naturen. 

Efter det följde ett skissarbete på funktionella och bekväma barnkläder, det vill säga tröja, 

byxa och mössa (se bilaga 10 bilder, bild 7), ledorden att förhålla sig till var enkelt och 

funktionellt.  

   Utgångspunkten var redan befintliga mönster, vilka ritades om för att passa kollektionen.  

Av egen erfarenhet vet jag att små barn inte tycker om när man trär snäva tröjor över huvudet 

på dem, de har också förhållandevis stort huvud till kroppen, därför har tröjor till små barn 

olika typer av knäppningar m.m.  

                                                            
22 http://kampanj.bonniercarlsen.se/beskow/elsa_biografi.htm, 2012- 05- 09 

http://kampanj.bonniercarlsen.se/beskow/elsa_biografi.htm�
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För att visualisera olika slags lösningar på problemet gjorde jag en board med befintliga tröjor 

med olika slags knäppningar (se bilaga10 bilder, bild 8). 

   Problemet var här att hitta en bra lösning som inte hade knappar eller band, för att reducera 

antalet komponenter och för att de inte skulle göra ont/skava mot barnets känsliga hud. En 

lösning som inte innebar flera moment vid påklädningen var också önskvärt. 

För att få veta vad målgruppen tyckte om projektet så visade jag mina skisser för referens-

familjerna (vilka nämndes tidigare i rapporten), vi diskuterade mönster, färger och modeller, 

huruvida de kändes neutrala, det vill säga passar både flickor och pojkar.  

   Vi diskuterade även hur mönstret skulle kunna appliceras på kläderna med mera. Det var 

väldigt lärorikt och roligt att diskutera projektet med familjerna. Idén om att bara ha ett 

mönster på kläderna övergavs snabbt, eftersom familjerna var eniga om att det isåfall liknade 

en pyjamas.   

När två mönster valts ut till kollektionen (se bilaga 10 bilder, bild 10 - 11), började arbetet 

med att bestämma storleken på mönstrena, först kopierades dem upp i olika storlekar.   

Storleken på mönstrena jämfördes sedan med barnkläder i storlek 50 – 62 (de minsta 

storlekarna), för att se att de inte skulle bli för stora för dem, det vill säga se hur många hela 

figurer som rymdes.  

   När det stod klart vilka storlekar som passade kollektionen, så började arbetet med att rapp-

ortera upp dem till en standard storlek för textila mönsterrapporter, (16 x 16 cm), samt att 

överföra de två mönster rapporterna till tryckramar.  

Mönstrena är tryckta med hjälp av screentryck, efteråt fixerades trycket med hjälp av värmen 

från strykjärnet.  
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För att prova det nya mönstret (som är ritat om med utgångspunkt från ett befintligt mönster) 

till tröjan så syddes först en prototyp, där funktionen och designen kunde provas. 

   Därefter provades olika sätt att kombinera de olika mönstrena tillsammans med enfärgade 

partier, (se bilaga 10 bilder, bild 12) på ”kläderna” i photoshop, för att se vilken kombination 

som passade bäst. 

När valet av kombination till kollektionen var bestämt, fortsatte arbetet med att sy tröjan, 

byxan och mössan. Kläderna syddes sedan upp i storlek 62 (2 – 4 mån) för att passa Vilgot, 

(systerson) som kommer att vara ”modell” för kollektionen.  

   Slutligen valdes fyra färger till kollektionen23

 

.  

3. RESULTAT  

Resultatet av projektet är räv&hare, en kollektion av ekologiska barnkläder ur ett hållbart 

perspektiv, med barnets behov i fokus, i storlek 50 – 92 (0 – 2 år). 

   Ett urval ur kollektionen visas i det här projektet det vill säga tröja, byxa och mössa i storlek 

62 (2 – 4 mån), (se bilaga 10 bilder, bild 15 – 19). Kollektionen kommer att erbjuda fler 

klädmodeller när den är komplett, till exempel en kortärmad tröja. 

 Jag har designat en egen variant av omlott tröjan, det vill säga ritat om ett befintligt mönster 

för att det ska passa kollektionen och barnet, utgångspunkten var en klassisk omlott tröja där 

man har använt sig av tryckknappar/band för att öppna och stänga den. Istället för knappar 

eller band är framstyckets delar fastsytt i sidsömmarna, vilket innebär att halsöppningen blir 

                                                            
23 För utförligare beskrivning se sid. 19 
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vid när man trär på den över barnets huvud, och ligger sedan ”omlott” igen när man klätt på 

barnet, det vill säga dragit ner den över magen och ryggen.  

   Byxan har en enkel funktionell design, som ritats om (från ett befintligt mönster) för att 

kunna ha muddar i midjan och längst ner i benen.  

Mössan har också en enkel design, vilket gör att den passar bra till tröjan och byxan. Designen 

gör att mössan får ”öron” när barnet bär den, vilket passar bra till mönstret på kläderna.     

   Små barn (0 –  4 mån) har ofta en mössa på sig inomhus för att hålla värmen, vilket innebär  

att kollektionen har ett behov av en mössa. Mössan utgör en synlig del även när barnet har 

ytterkläder på sig, vilket gör kollektionen/varumärket mer visuellt. 

Den plaggkomposition (se bilaga 10, bild 12) som slutligen valdes till kollektionen är modell 

D, den kompositionen valdes främst för att den framhäver tröjans ”omlott funktion” med 

hjälp av det enfärgade framstycket i kombination med mönstret med räven och haren. 

   Ärmarna består av en enfärgad ärm och en med räv mönstret, vilket gör tröjan mer 

intressant och unik enligt min åsikt.  

Byxan har endast ett mönster (rävarna), vilket gör att den känns ”lugnare” i förhållande till de 

som har båda mönstrena, och ger på så sätt en mer enhetlig bild av kläderna. Den har muddar 

i linningen och i bensluten för att vara bekväm att bära för barnet och hindra att byxbenen 

åker upp när man bär barnet eller klär på ytterkläder och så vidare. Muddarna gör även att 

barnet kan ha kläderna under en längre period, vilket förlänger livslängden hos plagget (de 

reglerbara muddarna är extra långa så att de vid behov kan vikas upp och ner, för att ändra  

längden/storleken på byxan).      

   Klädernas enkla modeller underlättar/förenklar vid produktion, vilket gör att produktions 

kostnaderna blir lägre, vilket i sin tur gör att man kan ta ett lägre pris. 
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De färger (se bilaga 10 bilder, bild 13) som valdes till kollektionen är svart (pantone blackC), 

orange (pantone 1385), grön (pantone 576C) och brun (pantone 154C). Färgerna har valts 

utifrån de färger som kan anses neutrala dvs. passar både pojkar och flickor, färgvalet är främst 

baserat på intervjuer med referensfamiljerna och egna erfarenheter.  

   De färger som kan anses som ”stereotypa” (baserat på intervjuer med referensfamiljerna och 

egen erfarenhet) valdes bort, dvs. blått och rött/rosa, syftet var här att lyfta fram andra färger.  

Kollektionens/varumärkets namn kommer att vara synligt på något sätt på kläderna, vilket  

kommer att arbetas vidare med längre fram.  

   För att nå ut med bambu viscosens bra egenskaper till målgruppen, det vill säga varför man 

ska välja barnkläder i det materialet, så följer det med en informations etikett (se bilaga 10, 

bild 15, 20 - 21) som hänger på plaggen, på vilken man även fäster prislappen.  

Vilken typ av papper som jag ska använda till etiketten är ännu inte bestämt, det kommer att 

vara ett lite tjockare papper (ca 260 gramvikt) i en naturfärgad/beige färg. 

   När jag fick mitt första barn kände jag ett ännu större behov av att hjälpa de utsatta barnen 

och arbeta för deras rättigheter, vilket är väldigt viktigt för mig. 

I det här projektet har jag valt att låta en del av vinsten för kollektionen gå till organisationen 

SOS – barnbyar24

                                                            
24 

 och deras arbete för barnens rättigheter. Jag har valt SOS – barnbyar för att 

jag tycker att de gör ett väldigt bra arbete, där de bland annat ger föräldralösa barn en ”ny” 

mamma eller  pappa som tar hand om dem. Jag hoppas att de godkänner mitt bidrag, isåfall 

http://www.sos-barnbyar.se/Pages/default.aspx?et_cid=2&et_lid=7479&et_sub=SOS%20barnbyar, 2012- 

05- 09 

http://www.sos-barnbyar.se/Pages/default.aspx?et_cid=2&et_lid=7479&et_sub=SOS%20barnbyar�
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kommer det att stå på etiketten att man stöder deras arbete för barnens rättigheter när man 

köper ett plagg från kollektionen, vilket också innebär ett mervärde för kollektionen. 

   För att ytterligare förlänga livslängden på barnkläderna och få fler personer medvetna om hur 

man på ett enkelt sätt kan spara på naturresurserna/miljön, så finns en uppmaning om att sälja 

vidare eller skänka bort kläderna när man inte har behov av dem längre, vilket också står på 

etiketten.  

 Jag har även formgett en poster 70 x 100 cm (se bilaga 10 bilder, bild 22), där ett av 

mönstrena är applicerade tillsammans med en kort informations text om projektet, namn med 

mera. 

 

4. DISKUSSION 

I det här projektet fick vi möjlighet att arbeta och fördjupa oss inom ett valfritt område, jag 

valde att arbeta med en klädkollektion för barn, vilket länge har varit mitt ”drömprojekt”.  

   Det har varit väldigt roligt att arbeta med det här projektet och skapa en egen unik 

klädkollektion. 

Det kommer hela tiden nya intressanta hållbara textila material, vilket är bra med tanke på att 

vi bör byta ut bomullen (ur miljösynpunkt) som är det textila material som används mest.  

   Det här projektet har inneburit många nya kunskaper när det gäller textila material, samt 

visat hur viktigt, roligt och lärorikt det är att ha kontakt med målgruppen under projektet.   

Jag ser fram emot att prova nya hållbara textilier i mina kommande projekt. 
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7. BILAGA”STATE OF THE ART” 

Bild saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

Bild 1 

Bild saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

Bild 2 

Bild saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

Bild 3 
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8. BILAGA EKODESIGNSTRATEGIHJULET 

1. Välj rätt material 

Bambu viscose –  GOTS – certifierad25

Bambu viscose –  mjuk kvalitet, andas, snabbtorkande, anti-bakteriell, snabbväxande, tar in 

fem gånger så mycket växthusgaser i jämförelse med träd och avger 35% mer syre. 

, naturfiber, förnyelsebar, lång livslängd (slitstark), rent 

material (ingen inblandning av t ex. bomull). 

Bambu viscose –  snabbtorkande egenskap, gör att man behöver färre antal plagg för att täcka 

behovet av ombyten för barnet. 

Textiltryckfärger –  giftfria. 

2. Minska mängden material 

Tröjan –  inga extra komponenter såsom knappar/band. 

Mönsterdelarna läggs ut så effektivt som möjligt för att spara material. 

3. Optimera produktionsteknik 

Inga komponenter i andra material än bambu viscose används –  färre produktionssteg. 

Bambu viscose –  ”rent” ingångsmaterial. 

4. Optimera distributionen 

Återanvänder förpacknings materialet, dvs. de färdig sydda kläderna packas i samma för 

packningar som de hade när de levererades (som textil).  

Transport –  tåg (så långt det är möjligt, båt i andra hand). 

Kollektionen ska om möjligt också sys upp i Kina, (där bambu viscosen framställs) för att 

minska transportsträckan. 
                                                            
25 http://www.global-standard.org, 2012- 05- 09 

 

http://www.global-standard.org/�


27 
 

5. Minska miljöpåverkan under användning 

Bambu viscosen ansas ha en anti-bakteriell egenskap, vilket isåfall håller kläderna fräscha 

längre, vilket minskar antalet tvättar.  

Bambu viscose kan tvättas vid 40 grader, vilket jag kommer att ange som tvättråd. 

Bambu viscose är skrynkelfri, vilket innebär att den inte behöver strykas. 

Bambu viscose är snabbtorkande, vilket innebär en minskad användning av torktumlare. 

6. Optimera livslängden 

Bambu viscose är tre gånger så slitstarkt som exempelvis bomull, vilket gör att den lämpar sig 

väl för att ärvas av eventuella syskon. 

Informations etiketten uppmanar till att förlänga livslängden på kollektionen genom att sälja 

vidare/”second hand” eller skänka bort kläderna när man inte längre har behov av dem.  

7. Optimera resthanteringen 

Bambuviscose –  ekologiskt nedbrytbart material. 

8. Ny konceptutveckling 

Kollektionen stöder SOS – barnbyar finansiellt i deras arbete för barnens rättigheter. 
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9. BILAGA LIVSCYKELANALYS 

1. Material 

Bambu viscose –  GOTS26

Textiltrycksfärg –  giftfri, fixering av trycket med värmebehandling. 

 – certifierad, naturfiber, förnyelsebar, rent material (ingen 

inblandning av t ex. bomull). 

2. Produktion 

Från bambu till textil –  kemiskprocess där cellulosan utvinns (natruimhydroklorid, i ett slutet 

system) och spinns därefter till tråd som maskinstickas. 

Tillskärning av mönster delarna och maskinsömnad. 

3. Distribution 

Packning –  manuellt. 

Distribution –  tåg, så långt det är möjligt, (båt i andra hand). 

Distribution till kund –  brev, paket, postservice. 

4. Användning av artefakten 

Hög kvalitet/design bidrar till en lång livslängd, bra andra hands värde, “second hand”, lämpar 

sig bra att ärvas av eventuella syskon på grund av slitstyrkan. 

Tvätt vid låg temperatur 40 grader, snabbtorkande, vilket minimerar behovet av torktumling, 

ej kemtvätt, ingen strykning behövs. 

Bambu viscose anses ha anti-bakteriella egenskaper, vilket innebär att kläderna håller sig 

fräscha längre och minskar på så sätt antalet tvättar. 

 
                                                            
26 http://www.global-standard.org, 2012- 05- 09 
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5. Återvinning/resthantering 

Artefakten är ekologiskt nedbrytbar. 
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10. BILAGA BILDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 
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Bild saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

Bild 5 



31 
 

 

       Bild 6 

 

      Bild 7 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl.     
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Bild saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 
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