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SAMMANFATTNING

Jag har i mitt projekt jobbat med mönsterformgivning och 
produktion av vävda möbeltyger, digitaltryckta tapeter- och 
textilier för en fiktiv hemmiljö. Mina designbeslut grundar sig på 
en fiktiv karaktär, Mr Chester Jester, hans estetiska preferenser 
och behov i samrådan med mina egna. Arbetets resultat är en 
gestaltning av världen han lever i, komprimerad till ett hemma 
hos reportage på gränsen mellan verklighet och illusion. Jag 
har jobbat med dubbelhet och speglingar - av mönster, av rum-
met, av tekniker och mig själv. Jag har undersökt illusionens 
verklighet och verklighetens illusion.

ABSTRACT

My bachelor project is a work of pattern design and production 
of woven upholstery fabrics, digital prints on textile materials 
and wallpaper, made for a fictional home environment. The 
desicions for the designs are based on a fictional character, 
named Mr Chester Jester. His preferences and needs com-
bined with my omn are the result of this project. The outcome 
of the work is a formation of his world, made into a study of his 
home on the edge of reality and illusions. It is a work of duplici-
ties -of pattern, room, technique and of an alternate side of 
myself.

I have investigated the illusion of reality, and the reality of         
illusions.
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INLEDNING

Mitt examensarbete är en konstnärlig gestaltning av min fiktive karaktär Mr Chester Jesters värld. Ett hemma hos reportage om man vill, 
överöst av mönster, stoppade möbler och vadderade rum, framtaget för hans för hans verklighet och min fiktion. 

BAKGRUND

Inför examensarbetet visste jag ganska tidigt att det var väv jag ville inrikta mig på, men jag ville även lägga till andra aspekter och 
tekniker. Jag funderade på vad för tekniker jag kände mig lockad av och vad för styrkor jag hade rent konstnärligt. Eftersom jag lägger 
stor vikt vid skissarbetet och vill att handens arbete tydligt ska synas i min formgivning kom jag fram till att digitaltrycket bäst motsvarade 
dessa kriterier.

Den första kursen under detta tredje läsår var Vävprojekt 2. Formgivningsdelen baserades på inspiration från Tim Burtons film Alice i
Underlandet, i mitt fall närmare bestämt karaktären The(Mad)Hatter. 
Textilierna jag då tog fram vidareutvecklade jag i ett projekt som sedemera ställdes ut på Textilhögskolans monter på Stockholm Furniture 
Fair 2011. Eftersom jag hittade ett för mig intressant sätt att jobba med formgivningen, baserat på en karaktär och dess omgivningar och 
sammanhang, känns det naturligt att fortsätta med samma slags metod i examensarbetet. 

I projektet till möbelmässan började jag undersöka stoppade möbler och hur man kunde göra det på ett annat sätt än vanligt. Jag tänkte 
på vadderade rum, illusioner och hur textilier/icke-textilier används. Chesterfieldmöblemang, det kanske mest klassiska exemplet på en 
stoppad möbel, kändes därför som det rätta uttrycket och den rätta tekniken att utgå från. 
Samtidigt vill jag berätta en historia om någon, för någon.
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BAKGRUND- MR CHESTER JESTER

Min utgångspunkt och inspirationskälla är ett av mig skapat alter -ego till karaktären The Joker i tv-serien 1966-68, spelad av Cesar 
Romero. Jag vill poängtera att det alltså är min egen tolkning av karaktären, hans estetiska preferenser och boning.

Mr Chester Jester är en mångfacetterad person. Hans dandy-aktiga utseende och kroppsspråk vittnar om speciell karaktär. Medveten, 
klassisk, samtidigt med en estetik på eller över gränsen till vansinne. Han är en person med en utstuderad look. Starka färger i lite ovän-
tade kombinationer. Favoritkombinationen rosa/grönt/lila/svart har jag valt att ta fasta på i mitt arbete. 

Han är nödvändigtvis inte en trevlig karaktär. En tungt kriminellt belastad person, som spenderat tid både på diverse mentalvårdsinstitu-
tioner och fångvårdsanstalter. Då hans position i samhället är inte ultimat, föraktad av många, behöver han ett ställe att återvända till. Mr 
Chester Jester behöver precis som alla andra- om inte mer- en hemvist, en fristad, någonstans att tillhöra. Detta avspeglar sig även i hans 
tillhåll,vad gäller materialval, möblemang och färgsättning. 

Det är här jag kommer in i bilden.
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SYFTE/ MÅL

Jag ska ta fram interiörtextilier där fokus ligger på uttrycket, inte på funktionen. Dessa ska alla ha sitt ursprung i vävda material i kombina-
tion med digitaltryck, antingen på riktigt eller via illusionen av dem. Jag kommer jobba på samma sätt vad gäller Chesterfield-estetik och 
teknik. Textilierna produceras i verkstäderna på Textilhögskolan. 

Jag kommer att inrikta mig på två textila tekniker. Eftersom jag vill ta fram både finare och grövre kvaliteter med olika egenskaper har jag 
valt att jobba med väv, där möjligheterna för jacquardmönstringar är det som lockar. Jag har också valt att jobba med digitaltryck, då 
möjligheterna är mycket förutsättningslösa och erbjuder ett annat slags uttryck. 

Mitt syfte är att ta fram textilier och sätta dessa i sammanhang. I detta fall som ett visuellt hemma - hos reportage, hos min karaktär. Mina 
designbeslut kommer alla att grunda sig på analys och research av honom och hans värld. Textilierna och produkterna de kommer att ap-
pliceras på är lika viktiga komponenter för att bäst kunna förmedla gestaltningen. 

Jag ska undersöka dubbelheter och speglingar och hur dessa kan användas för att skapa rumsligheter. Jag har valt att rikta mig mot en 
fiktiv hemmiljö; Mr Chester Jesters. Textilier och tapeter är exklusivt framtagna för honom och ska betraktas som detta. 
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METOD 

Under vävprojektet jag tidigare nämnde i rapporten hittade jag ett för mig intressant och effektivt sätt att jobba på. Genom att utgå från 
en karaktär och hans värld i designarbetet och grunda mina val på värderingar som till en hög grad inte är mina egna, gör jag mig mer 
objektiv och ger mig själv andra vägar att gå på. Jag lägger en del av ansvaret på Mr Chester Jester, men är självklart en medveten med-
bestämmare. En höna och ägget situation? 

Jag utgår ifrån filmen och serien Batman från 1966 för att göra research, och en slags analys av min karaktär. Jag  använda färger och 
estetik för vidarebearbetning. Jag gör också research på begrepp och teknik som rör Chesterfield. 

Dessa två teman använder jag mig av för att göra collage som bas för färgsättning, utseende och så vidare. Mina collage tar jag vidare till 
skissfasen för att till sist leda till färdiga mönster avsedda för produktion. Jag skissar både två – och – tredimensionellt både på papper av 
olika slag och direkt på materialen med efterbehandlingar, beredningar, effekter och färgförändringar. 
Skissandet ska leda till framtagning av nya mönster, men jag kommer till viss även del att utgå från mina tidigare vävmönster, anpassade 
dem till detta projekt. 

Parallellt med detta undersöker jag rumsligheten. För att få fram ett bra resultat kommer jag att bygga en modell att testa idéer i.               
Efter framtagningen av textilier och koncept ska mina fattade beslut bli grunden för realiserandet och färdigställandet av slutresultatet.
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PROCESS

UPPSTART

Efter vävprojektet beslutar jag mig för att gå vidare i jacquardernas värld. Jag är en av de lyckliga som får vara med på möbelmässan där 
temat för montern är (Un)beautiful textile. Mitt bidrag består av ett tredelat sittmöblemang. Konstruktionen är enkla pallar i olika storlekar 
som jag vadderar och klär in med mina jaquardmönstrade tyger. Här börjar tanken på att gå vidare med detta i mitt examensarbete. Jag 
lockas av hur man kan manipulera formen med stoppning och häftningar av olika slag. Jag vill gå all in på Chesterfield, kungen av stop-
pade möbler. 

Eftersom jag fastnade för att jobba runt en karaktär i mitt senaste projekt beslutar jag mig för att göra detsamma i mitt kommande. Funder-
ar mycket på lämpliga kandidater/klienter som kan behöva min hjälp. Ägnar mig åt research med visst navelskåderi och hittar en av mina 
gamla favoriter: The Joker, den första versionen i ABC tv-serien från 1966-68. 

Mina utgångsteman förenas i namnet Mr Chester Jester och idén till mitt examensarbete är född. 
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SKISSARBETE

Jag börjar samla in bildmaterial till inspirationscollage/ moodboards.
Bestämmer mig för att utgå från fyra färger och använder dessa som grundstomme för de fyra collagen som genomgående färgsättning i 
skissarbetet. Mitt färgval bygger vagt  på fyrfärgtryckprincipen CMYK (Cyan, Magenta, Gul, Svart) men jag väljer att lägga till gröna nyan-
ser, då denna färg är en viktig del i min karaktärs utseende. 
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    7

Jag skissar på olika varianter av Chesterfield-mönstringar för jaquardväv och digialtryck, beroende på tekniska olika förutsättningar jag 
måste förhålla mig till, till exempel rapportmått för väven och upplösning på bilderna till digitaltrycken.

Bilder från den inledande skissperioden



INSPIRATIONSCOLLAGE
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INSPIRATIONSCOLLAGE



Eftersom jag vill ta med och vidareutveckla delar från mitt föregående vävprojekt ser jag över detta och beslutar mig för att använda mig 
av mitt harlequinmönster, då detta har en mönsterbild och struktur som kan vara intressant att vidareutveckla för digitaltryck.
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DIGITALTRYCK

TEXTIL

Skissar mest i gouache på gamla utskrifter och fula papper för att få fram underlag för digitalt provtryck på textil. Testar utskrift på trans-
ferpapper för tryck på syntetmaterial, men eftersom den slutliga produkten kommer att tryckas på skolans reaktivtrycksmaskin , Mimaki 
Textile Jet Tx2-1600, är anpassad för naturfibrer överger jag detta experimenterande ganska snart. Jag börjar provtrycka på material 
avsedda och preparerade för maskinen på skolan för att se vad som lämpar sig bäst för mitt tänkta resultat.

Eftersom stoppade möbler i allmänhet och Chesterfield-möbler i synnerhet ofta är läderklädda behöver jag hitta ett sätt att efterlikna detta 
materials egenskaper. Kommer efter handledning med min interna handledare och diskussion med tekniker i färgeri och beredningslab-
bet fram till att jag ska undersöka olika slags efterbehandlingar, styvnadsappreturer och beläggningar.

Gör ett urval bland mina skisser och beslutar mig för att ta vidare
följande fem för provtryck och vidareutveckling:
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Trycktest 1

Dupionsiden: Matt sidentyg med lite ribbad struktur, frasig känsla                    Viskossatin: Slirvigt och blankt tyg med tungt fall

       
Båda tygerna är förpreparerade och redo att sätta i maskinen! Efter tyget printats ut fixeras det i en timme och en kvart i ett så kallat 
ångtorn. Efter detta tvättas tygerna i tvättmaskin med kemikalien ladiquest tillsatt. Detta görs för att få bort överflödsfärgen. När tygerna 
genomgått dessa procedurer och torkat börjar jag experimentera med de olika beläggningarna. 

Jag beslutar mig för att använda mig av två olika: 

PERFORMAX: Beläggning som används för vaxduk, ger ett segt, blankt, lite läderartat utseende och känsla. Beläggningen stryks på med 
rakel, ju fler gånger desto hårdare blir varan. Tycker den är lämplig med tanke på att jag vill hitta läderliknande egenskaper. 

LEFASOL 153: En vattenlöslig appreteur av polyvinylacetat som jag blandar till en 20% lösning (80% vatten) Jag doppar provtrycken i 
vätskan och resultatet blir en pappersliknande vara, textilien blir frasig och lite spröd. 

Jag testar båda behandlingarna på alla trycktesterna. Bestryker proverna två gånger med performaxen. Viss färgförändring, starkare 
nyanser efteråt. Viskosen blir väldigt bra, slät och blank yta. Sidenet förlorar mycket av sin struktur. Jag testar att bestryka provbitar av 
tygerna från vävkursen/ möbelmässan- projektet. Eftersom tygerna är ganska grova och av konstiga material uppför de sig lite som de vill. 
De blir mycket stela och ändrar både form och struktur till min stora förtjusning. 

Jag doppar samma slags prover en gång i lefasol. Tygproverna slutar nästan att vara textila. De liknar mer papper, vilket är önskvärt och 
kan komma att behövas när jag ska tillverka lampskärmar. 

Utöver de för digitaltryck förpreparerade tygerna som finns väljer jag att testa på en del andra kvaliteter. Tygerna måste först spännas upp 
och rollas med en kemikalieblandning, som sen ska torka, innan det går att trycka på dem. 

Trycktest 2

Jag preparerar en ausbrenner- vara av silke/viskos, ytterligare en viskospoplin-vara (90 cm bred) som jag tycker lämpar sig för exempel-
vis gardin och en bomullssammet. Testtrycken blir bra, med bra färgåtergivning och skärpa.  
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TRYCKTESTER

  14

(Textil)



DIGITALTRYCK PÅ METERVARA

Beslutar mig för att trycka den rosa gardinlängden, tre meter lång, på 90 cm- viskosen, som jag tycker lämpar sig för exempelvis gardin 
tack vare det trevliga fallet i varan. Detta trevliga fall är inte lika trevligt när det är dags att printa tre- meterlängden. I maskinen uppför sig 
tyget lite hur det själv vill, flyttar sig i sidled på valsarna under tryckets gång. Detta resulterar i mycket sneda kantmarginaler, men som tur 
är ingen synbar störning i mönsterbilden. Blir nöjd med resultatet, svårigheterna till trots.
Eftersom gardinlängden ska vara dubbelsidig trycker jag en till tre-metare, denna gången på bomullspoplin, då viskosvaran tryter på 
lagret. Jag väljer bomulls-poplinen för att tyget har samma slags egenskaper vad gäller färgåtergivning och skärpa. 

Skolans maskin Mimaki Textile jet Tx2-1600
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DIGITALTRYCK

TAPET

Parallellt med det textila digitaltrycket jobbar jag med original och rapporteringar för två olika tapeter, även de digitaltryckta. 
Jag använder samma original till tapetmönstren som till de textila digitaltrycken. Jag ändrar storlek och rapporteringssätt för att på det 
sättet förändra mönsterbilden, men samtidigt ha kvar den. Resultatet blir ett mönster med rak rapportering, Chester. Det andra, med     
namnet Jester, har en halvförsatt rapportuppbyggnad.      

De slutliga versionerna skickas iväg för tryck på företaget Mr Perswall, som ligger utanför Borås. Åker dit för ett litet studiebesök och 
hämtning av den färdiga tapeten. 

Bilder från Mr Perswall Färgkarta för tapeterna
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Originalskiss
Gouache
A3 (29.7x42,0)

Mönsterrapport
Digitalt omarbetad
45x47

CHESTER

Mönstret rapporterat
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Originalskiss
Gouache på utskrift
A3 (29.7x42 cm)

Mönsterrapport
Digitalt omarbeted
45x40
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JESTER

Syra
Tapetmönster

     Johanna Ågren 

Johanna Ågren 

Syra
Tapetmönster

     Johanna Ågren 

Johanna Ågren 

Syra
Tapetmönster

     Johanna Ågren 

Johanna Ågren 

Mönstret rapporterat



VÄV 

Jag jobbar med skissoriginal för jacquard- vävmaskinerna. Jag skissar i skala 1:1, gouache, krita och  tusch på papper. Mönstren är för 
möbeltyg och kommer att användas på sittmöbler och golvbeklädnad i Mr Chester Jesters boning. Min tanke från början var att använda 
båda maskinerna, en mekanisk med ullvarp, där mönstringen styrs av hålkortskedjor, och en elektronisk maskin med bomullsvarp, där 
mönstringen styrs av en diskett. Eftersom hålkortskedjorna måste skickas iväg för tillverkning bestämmer jag mig för att bara jobba i den 
elektroniska jacquarden, eftersom storleken på rapporten är större och för att det går snabbt att göra ändringar vad det gäller bindningar 
med mera. 

TEKNISKA DETALJER 

Maskin: VAMATEX/GROSSE ELECTRONIC

Varptäthet: 33 trådar/ cm vit/svart  bomullsvarp

Väfttäthet: Grön chenille         16 inslag/ cm
                 Lila Chenille           15 inslag/ cm
     Lila ull/bouclé         26.5 inslag/ cm
          
Rapportbredd: 40 cm i sked, rapporten återkommer 4 gånger
Rapporthöjd: 40 cm
Tygbredd: 156 cm (råbredd)
Färgantal: 3 inslagsfärger, 1 varpfärp

När skissperioden är klar tar jag beslutet att använda mig av bara ett mönster och istället förändra mönsterbilden med materialval,            
inslagstäthet och storlek. Eftersom varpen kommer att bytas under väv-perioden ger detta också ytterligare variationer på resultatet.
Efter  mönsterbearbetning och färgreducering får jag hjälp av vävteknikern Fredrik Wennersten med de olika bindningarna.
Eftersom jag vill vara min originalskiss så trogen som möjligt och vill behålla den handritade känslan i den kommer vi fram till att använda 
schatteringar för att få möjligheter till många olika nyanser. Resultatet blir fyra väftdominerade bindningar med schatteringar per inslags-
färg.

Färg 1 Färg 2 Färg 3
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Originalskiss
Gouache
40x40 cm

Mönsterrapport
Färgreducerad
40x40 cm

Mönstret rapporterat
Väv
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När det så blir dags att börja väva är varpen fortfarande vit. Varpfärgen påverkar mönsterbilden mer än vad jag har planerat, vilket känns 
lite oroväckande. Testar lite olika tunna garnkvaliteter, utan önskvärt resultat, innan jag beslutar mig för att använda mig av en kär gammal 
vän; Chenillen.

Eftersom jag inte är helt till freds med den vita varpen bestämmer jag mig för att färga den i efterhand. Genom att använda endast synte-
tiska inslag ,vilka inte tar upp färg av det slag som man färgar cellulosa- fibrer med,är det bara varpen av bomull som ändrar färg. Prov-
väver några olika färgställningar och kvaliteter för att sedan provfärga i färgeriet. Vissa av garnerna visar sig dock vara blandvaror, vilket 
leder till några oväntade färgkombinationer.

 VAMATEX/GROSSE ELECTRONIC
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Följande är de kvaliteter och färgställningar som jag beslutar mig för att använda

Infärgad varp
Inslag: Polyester, ull

Svart varp
Inslag: Polyester, ull/acryl
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Svart varp
Inslag: Syntet och bomullschenille

Svart varp
Inslag: Syntet och bomullschenille
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FRANSAR MED MERA

För att uppnå den finish jag söker krävs de rätta detaljerna. I detta fall innebär det till exempel mängder av fransar, restprodukter från mina 
vävda tyger som kantband och andra  utsmyckningar. Jag bestämmer mig för att färga in en 10 cm lång frans i färger som jag hämtar upp 
ur de befintliga tygerna och mina inspirationscollage.
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Diverse färg-experiment



RUMSLIGHETEN

Sommaren 1994 var jag och min familj på bilsemester i England. Några nätter av denna spenderade vi i en så kallad caravan. Denna 
kompakta, tillfälliga bostad innehöll det mesta ett hem behövde. Men det mest fantastiska med den var att trots sin begränsade yta rymde 
den en överdos av olika mönster och textila material. Mönstermöten utan dess like. Som helhet var det helt fantastiskt samtidigt som det 
var helt förfärligt. Min förnimmelse av denna skapelse har jag i bakhuvudet när jag tänker på utformningen av Mr Chester Jesters boning.   

Jag försöker skala av rummet ner till de nödvändigaste beståndsdelarna. Jag skalar och skalar. Jag fokuserar på bilden av ett hem, 
bildenTänker använda mig av enkla geometriska former för att applicera textilierna på. Planerar att bygga kuber och vaddera, låta dessa 
representera sittmöbler. Men är det verkligen representerade möbler jag/han behöver? Jag bygger modell och inser att den varken är  
representativ för min vision eller Mr Chester Jesters önskan och behov. Vad hände med min all-in vision? Överflödet har blivit minimalis-
tiskt. Gör om och gör rätt! 

Den slutliga definitionen av rummet lyder som följer: En dubbelsidig vikvägg med väggbeklädnad, dubbelsidig hängande textil längd, 
belysning, sittmöbler och golvbeklädnad. 

Bilder från arbetet med modellen
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För att gestalta illusionen av rummet behövs riktiga beståndsdelar. Jag hittar möbler på loppis som får en make over för att bli ett mö-
blemang värdigt mr Chester Jester. Jag beslutar mig för att rata de cylinderformade lamporna och att använda en där formen mer över-
rensstämmer med Mr Chesters önskemål och inte med mina.

MÖBLERNA OCH DERAS MAKEOVER

Lampan får ny klädsel på både insidan och utsidan. 
Foten målas om.

   26

Fotöljen, omklädning.



Pianopallen får tjock stoppning och nya knappar.

Vävd matta, bomulls- chennille. 
Svart varp.
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Översiktsbild av de utvalda kvaliteterna.



HEMMA HOS REPORTAGET

I de flesta respektabla heminredningstidningarna finns i varje nummer ett hemma hos reportage. Dessa brukar, enligt min åsikt, vara väl-
digt tillrättalagda och se mycket regisserade ut. I många fall ser de ut som scenografier, bilden av ett rum. Ofta tycker jag att bostadens 
innehavare är alldeles för anonyma, vem är de? Var har de gömt sin smutsiga byk? 

På senare år har det dock kommit hemma hos reportage i betydligt trevligare form. Jag har tittat på företeelser som hemsidan the selby 
och reportageboken ”Nesting” av Cilla Ramnek och Pia Ulin. Dessa versioner av hemma hos reportage visar bostäder med avtryck av 
människan som bor där och inte bara perfekta ytor.

Detta tar jag med mig i min version av hemma hos reportaget, men behåller samtidigt  tanken: 

Verkligheten kontra illusionen.

RESULTAT 

Mitt examensarbete resulterar i en gestaltning av Mr Chester Jesters värld, 
baserat på mina textilier, arbetet med modellen och min analys och tolkning av karaktären och hans behov. Själva konceptet bygger på 
begreppet hemma hos reportage och ska kunna tolkas som både ett faktiskt rum i ett hem och en illusion av ett. 

Mina textilier appliceras på olika sätt på olika produkter, på gränsen till absurditeter och surrealism, helt i linje med Mr Chester Jesters 
önskemål. 
Jag skapar en rumslighet och genom min definition gestaltar jag ett slags hemma hos reportage hos Mr Chester Jester. 

Rumsligheten består av en dubbelsidig vikvägg med väggbeklädnad,hängande textil längd, belysning, sittmöbler och golvbeklädnad. 
Dessa produkter ställs i sin helhet , tillsammans med hemma hos reportaget i tryckt form , ut på examensutställningen.
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HEMMA HOS:

Mr Chester Jester
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På detta sätt har jag kunnat stödja mig mer på Mr Chester Jester-benet än Johanna Ågren-benet. Periodvis har det dock varit svårt att 
veta vems ben som är vems, eftersom det slutligen legat på min lott att realisera fiktionen.

Eftersom jag valde två textila tekniker som jag kände mig relativt kunnig i har jag haft möjligheter att lägga ner mera tid på formgivning 
och mindre på teknikångest. Jag har känt mig fri eftersom jag redan från början visste hur tillämpningen skulle gå till och vilka tekniska 
begränsningar jag hade att förhålla mig till. Utifrån mitt skissmaterial och min strävan att efterlikna dessa i mina textilier tycker jag mig ha 
lyckats ganska bra. 

Digitaltryck är en väldigt tacksam teknik för mönsterbilder där den handgjorda förlagan har en stor roll. Jag är nöjd med resultatet och den 
tekniska aspekten, skärpa och färgåtergivningen är mycket tillfredsställande. Jag har haft tid att provtrycka mina mönster på många olika 
material, vilket har gett mig kunskap om vad som lämpar sig bäst för mina tänkta produkter. Jag har även testat ett antal efterbehandlingar 
och appreteurer vilket har lett till nya insikter, då mina kunskaper om denna värld var något skrala.

Jag känner mig nöjd med hur väl mönstren fungerade som tapet. Jag har fått fler tapetidéer som jag vill göra, och är mycket tacksam för 
att ha fått möjligheten att trycka upp dem på tapetföretaget. 

Dessutom ville jag göra ett anpassat för ulljacquard -maskinen, på grund av möjligheterna till annan kvalitet på varp och grovlek på in-
slag. 

Jag anser mig ha följt min projektplan tillfredsställande. Tidsplanen har mot slutet blivit något eftersatt, jag lämnade inget direkt utrymme 
för eftersläpningar....
I sin helhet tycker jag mig ha nått flertalet av de mål jag satte för mig och Mr Chester Jester. Jag önskar som sagt att jag tagit vidare fler 
vävmönsteridéer, men med textilierna i hand kan jag acceptera denna bortgallring.

Jag hade en för mig klar vision om hur världen, komprimerat till en rumslighet skulle gestaltas. Både jag och Mr Chester Jester är nöjda.

DISKUSSION

Jag gick in i examensarbetet med hög ambitionsnivå och stor lust. Med min kunskap från tidigare projekt och en inspiration baserat på en 
karaktär att bygga ett koncept på, ville jag skapa något grandiost. Jag kände mig helt orädd när jag kastade mig in i arbetet. 
Under denna period har rädslor och andra känslor varierat kraftigt. 

Jag tycker att jag har fått ihop en mönstersamlig som korresponderar väl med varandra. De olika mönstren med starka färger och myckna 
mönsterbilder ligger på gränsen till vad som är behagligt ihop, och det var min intention. Mötena dem emellan blir intressanta i sin fulhet 
eller finhet, vad man nu tycker. Eftersom jag har använt en fiktiv karaktär som inspiration / utgångspunkt / klient, har jag gjort val i min 
formgivning som jag nödvändigtvis inte hade gjort annars. Jag har fått zooma in och zooma ut för att inte låsa mig vid mina egna stilideal, 
men samtidigt behålla dem. Den berömda hönan och ägget- situationen har gjort sig påmind under hela processen. Jag har har varit 
mina inspirationscollage trogen i samtliga val, de har varit basen för hela uppbyggnaden och utgångspunkten i arbetet. 
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