GUIDE TIL STØRRELSE
OG PASFORM

Pattern Design, June 2019

PLUS

PLUS

KROPSMÅL
Alle mål er i cen�meter

Toppe og overtøj (EU)

2XL

Toppe og overtøj (US)

3XL

4XL

5XL

6XL

7XL

8XL

1XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

120

128

136

144

152

160

168

Skulder �l skulder

49

51,5

52,75

54

55.25

56,5

57,75

Bunde

40”

42”

44”

46”

48”

50”

52”

54”

56”

Livvidde v. bukselinning

106

111

116

121

126

131

136

141

146

Ho�evidde

117

122

127

132

137

142

147

152

157

Underbukser (EU)

3XL

4XL

5XL

6XL

Underbukser (US)

1XL

2XL

3XL

4XL

Livvidde v. bukselinning

106

111

116

121
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Overvidde
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PLUS

FIND DIN STØRRELSE
3
2

4
5
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1 HØJDE
Mål fra isse �l fodsål.
2 OVERVIDDE
Placér målebåndet rundt om brystkassen på
det bredeste sted.
Det er meget vig�gt at målebåndet holdes
vandret hele vejen rundt om kroppen.
3 SKULDER TIL SKULDER
Mål tværs over ryggen fra skulderpunkt �l
skulderpunkt.

1

4 LIVVIDDE V. BUKSELINNING
Mål livvidden det sted på kroppen hvor bukselinningen
på dine jeans/bukser normalt er placeret.
Mål hele vejen rundt om kroppen.
NB: JACK&JONES PLUS jeans og bukser skal sidde
under maven.
5 HOFTEVIDDE
Placér målebåndet rundt om ho�en på det bredeste sted.
Det er meget vig�gt at målebåndet holdes
vandret hele vejen rundt om kroppen.
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PLUS

INFO
Hos JACK & JONES arbejder vi med pasform på en meget systema�sk måde.
Vi vil gerne give et tydeligt overblik over de pasforme, vi �lbyder,
sam�dig med at vi bevarer ﬂeksibiliteten og rammer trenden.

Her ﬁnder du et overblik over de vig�gste kropsmål i alle plus størrelserne.
Ved hjælp af kropsmålene ﬁnder kunden let den korrekte størrelse.
På de følgende sider beskrives pasformene på hver produktgruppe.
Alle de viste pasforme er lavet �l den samme krop, men sidder forskelligt.
F.eks. er LIAM jeans lavet �l en mand, som foretrækker en smal silhue�e tæt på kroppen.
En anden mand i samme størrelser foretrækker måske en lidt løsere pasform,
hvilket vi også kan �lbyde.
For nogle produktgrupper er pasformen tæt forbundet med materialevalget.
F.eks. vil foringen/mængden af fyld i en jakke have betydning for pasformen.
Mere foring/fyld giver mindre plads �l kroppen indeni med mindre “skallen” gøres større.
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På tværs af produktgrupperne har vi sikret,
at de lag du har på, passer udenpå hinanden.
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PLUS

PASFORM PÅ TOPPE
Gradueringen af hæ�er stopper, da hovedets
størrelse ikke �ltager med størrelserne

Skuldergradueringen er bremset for at sikre den bedste pasform
og en skarp silhue�e ved skuldrene i alle størrelser.
Kroppen får ikke ekstra volumen på de�e punk,
men lige nedenfor på på overarmen øges vidden med størrelsen
Mere rørlig vidde over
brystet giver en pasform
med øget comfort

Lige sidesømme
sørger for plads
�l maven

Øget overarmsvidde
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For et mere
ﬂa�erende udtryk er
ærmelængden
øget på
kortærmede
toppe

Længdegradueringen er bremset for at undgå en
kjole-lignende silhue�e i de største størrelser.
Hvis vi fortsa�e gradueringen uændret,
ville det svare �l at str. 6XL burde være 212cm høj
Hvis muligt �lføjes en rib/elas�k
�l den nedreste kant for at sikre
en behagelig pasform under maven

Slidser i siden undgåes,
da de vil åbne sig i brug
For at sikre, at den nederste kant ser vandret
ud i alle størrelser, har forkanten fået �lføjet
en kurve, som graduerer med størrelserne.
Tyngdekrafen påvirker målet på forlængden
og gradueringen af kurven foran er bremset
for at imødese de�e faktum
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PLUS

PASFORM PÅ BUNDE
Bunde er konstrueret med en kort livhøjde
foran, så de sidder godt under maven

Plads �l læggen

Bagsømmen er konstrueret, så den er
lang nok �l at forhindre jeans og
bukser i at falde ned, når man sidder.
Desuden �lgodeser facon og længde
at bagdelen o�e er rela�vt ﬂad

Forskellige pasforme er udviklet
bl.a. for at �lgodese både
muskuløse og slanke lår
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Smal silhoue�e på
bukseben

Gradueringen af benåbningen er bremset for at bibeholde
en smal silhue�e på buksebenet i alle størrelser
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PLUS

FRA L TIL 4XL

Hovedets dimensioner
er næsten det samme
men halsens omkreds
øges med 8cm

Begge størrelser er 182cm høje

Overvidden i str. L er 104cm
Overvidden i str. 4XL er 136cm
Målet fra skulder �l
skulder øges, men selve
armen bliver ikke
længere
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Skridtpunktet
falder 3cm, hvilket
giver en kortere
inderbensøm

Placeringen af bukselinningen
ændrer sig i takt med at livvidden
øges. Lav foran og høj bagpå
passer �l plus kroppen.
Mere fylde
på bagdelen
kræver en
længere
bagsøm

Side 9 af 16

PLUS

LANGE STØRRELSER
FRA 182CM TIL 190 CM

+3cm

+3cm
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+4,5cm
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PLUS

TEE

Skuldrene følger kroppen
i alle størrelser.

Ærmelængden på korte ærmer
er øget på plusstørrelserne .

Samme bredde fra bryst �l bund.
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For at få bunden �l at se vandret ud,
er der �lføjet en kurvet bund foran.
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PLUS

SWEAT

En justering i gradueringen
sikrer, at de lange ærmer er
lang men ikke for lange.

Lige sidesømme giver
plads �l maven.

En kurvet bund sørger for at nederste kant
ser vandret ud i alle størrelser.
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En rib langs nederste kant giver
en god og ﬂa�erende facon under
maven - på styles hvor det er muligt.

Side 12 af 16

PLUS

STRIK

På strik beny�er vi forskellige målskemaer, så vi kan tage højde for strukturer, garner og komposi�on,
samt om der er tale om ﬁn eller grov strik.
Således kan vi opnå den gode pasform, uanset hvilken strik vi laver.

Lige sidesømme giver plads
�l maven.
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1x1 rib giver den bedste fasthed, når
strikken skal holdes på plads under maven,
og den bruges så vidt muligt.
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PLUS

SKJORTE

Skuldergradueringen er bremset
for at bibeholde en skarp silhue�e
og forhindre at skuldersømmen falder
langt ned på overarmen.

Plus størrelserne har fået �lføjet en smule
mere rørlig vidde rundt om halsen.

En opbremsning i gradueringen
af det lange ærme sørger for
at det ikke bliver for langt.
Længden på det korte ærme
på plusstørrelserne er øget
en smule.

Lige sidesømme sørger
for plads �l maven.
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Kurven foran graduerer i takt med maven
for at sikre, at den nederste kant syner vandret
i alle størrelser.
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PLUS

JEANS

Kurvet linning

SKINNY FIT
LIAM

High stretch metervarer

Kurvet linning

25,3 cm

Tætsiddende ben
SLIM FIT
TIM

17,5 cm

Comfort stretch metervarer
27,8 cm
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Smalt ben

22,6 cm

Alle mål gælder for størrelse 48”
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PLUS

JEANS

Kurvet linning

REGULAR FIT
CLARK

Comfort stretch metervarer

Kurvet linning

Normalt ben
28,8 cm
COMFORT FIT
MIKE

24,1 cm

Rummeligt knæ

30,3 cm

Pattern Design, February 2020

Comfort stretch metervarer

24,1 cm

All measurements are for size 48”
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