Kursplan

Projekt herrplagg
Project menswear
9 högskolepoäng
9 credits

Ladokkod: 51HP20
Version: 4.0
Fastställd av: Utbildningsutskottet 2015-06-26
Gäller från: HT 2015
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Textilteknologi (G2F)
Utbildningsområde: Teknik
Ämnesgrupp: Textilteknologi
Förkunskapskrav: Godkänd i minimum 105 hp inom program varav kurserna Konfektionsteknik för designtekniker 7,5 hp,
CAD-baserad mönsterkonstruktion, 3 hp, CAD-baserad materialoptimering, 4,5 hp, Produktspecificering 4,5 hp, Projekt kjol, 6
hp, Projekt byxa, 10,5 hp, Projekt överdelsplagg dam, 10,5hp och Projekt Barnplagg, 9 hp.
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll
Kursen är uppdelad inom tre delkurser:
Teori 4 hp
 modell- och detaljkonstruktioner, med flera materiallager
 gradering gentemot olika herr-storleksserier, liksom längd- och viddgradering
 mått och mätmetoder för plaggmåttlistor
 sömnadstekniska anvisningar, med flera materiallager
 passforms- och avprovningsteknik
 kvalitet och hållbar utveckling
 presentation via 3D-fotografering
CAD-laboration, 2 högskolepoäng
 konstruktion via lagerfunktioner
 slag- och kragkonstruktion samt klackar/avklippta hörn
 specialgradering via normal-, längd- och viddstorlekar
Sömnadsteknik, 3 högskolepoäng
 sömnadsutrustning och tillbehör/verktyg
 sömnadstekniska genomgångar
 detalj- och provsömnad
Mål
Efter genomgången kurs, med godkänt resultat, skall studenten kunna:
 diskutera relevant forskning och litteratur kring herrplagg samt koppla detta till aktuell produktframtagning
 tillverka och utvärdera produkter inom konfektionerade herrplagg
 granska, tillverka, redovisa och analysera konfektionsanpassade sömnadsdetaljer gällande herrplagg
 tillämpa avancerad CAD-baserad mönsterkonstruktion samt specialgradering
 utforma detaljerade produktspecifikationer

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningsuppgifter, delredovisning & handledning.Under kursen görs även
företagsbesök.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras uppdelat mot delkurserna.
Teori: Inlämningsuppgift och redovisning 4 hp Betygskala: U/G
CAD-laboration: Inlämningsuppgift, 2 hp Betygskala: U/G
Sömnadsteknik: Inlämningsuppgift, 3 hp Betygskala: U/G
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Myoungok Kim, Injoo Kim.(2014). Patternmaking for Menswear, Bloomsbury
Clothing Technology, from fibre to fashion, Europa Lehrmittel
Ruth E. Glock, Grace I. Kunz, Apparel Manufacturing, 4th ed. Pearson Prentice Hall
Lee, Jaeil. & Steen, Camille (2010). Technical sourcebook for designers. New York: Fairchild.
Myers-Mcdevitt, Paula J. (2009). Complete guide to size specification and technical design. 2. ed. New York: Fairchild Books.
Studentinflytande och utvärdering
Studentens synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom kursvärdering efter avslutad kurs. En gång per termin
utvärderar studentrepresentanter genomförda kurser tillsammans med studierektor och utbildningsledare.
I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärderingar samt dokument utfärdat av institutionsstyrelse, studierektor och
kursansvarig.
Övrigt
Kursen ges som programkurs inom Designteknikerprogrammet.
Kursens upplägg förutsätter närvaro vid samtliga schemalagda tillfällen.

