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Sammanfattning

Naturen är ett undersökande arbete i att uttrycka och materialisera en stämning baserat 
på minnen från en kvällsvandring. Jag gestaltar upplevelsen och materialiserar den i tex-
til. Genom att undersöka möten mellan olika textila tekniker vill jag skapa en kollektion 
som ger en förnimmelse av min naturupplevelse. Text ur Caroline Ringskog Ferrada-
Nolis bok Naturen har varit utgångspunkt vid uppbyggnaden av kollektionen. Resultatet 
är en dynamisk textilkollektion för hemmiljö som innehåller digitaltryck, ausbrenner 
jacquardväv och en stickad struktur.
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Bakgrund 

Under kandidatutbildningen på Textilhögskolan avlöser projekten varandra och man lär 
sig teknik efter teknik. Samtidigt försöker man hitta sitt språk och sin arbetsprocess. Att 
ge sig tid till att reflektera är svårt. För min del innebar en föräldraledighet att jag kunde 
pausa och distansera mig, se hur andra arbetar och fundera på vad jag vill. Ett utbyte på 
Danmarks Designskole gav mig nya perspektiv. Jag kunde sätta mitt arbete i en annan 
kontext men ändå hitta tillbaka till min arbetsprocess. 

Inför examensarbetet utvärderade jag mina tidigare projekt för att försöka hitta min styr-
ka. Under utvärderingen blev det tydligt att jag vill para ihop mina textilier på olika sätt 
och blanda tekniker med varandra. Att få ägna mig åt kollektionsarbete och därmed tex-
tilen och dess möjligheter tillsammans var något jag längtade efter. Att få dela uttryckssät-
ten på fler än en textil, att låta varje del få ta sin plats var något jag ville. Jag upptäckte att 
det inte var så stor skillnad på resultatet om jag jobbade väldig snabbt eller under längre 
tid med att utveckla mönster och strukturer. Ibland var det skönt att göra tre mönster på 
en vecka istället för att arbeta med ett under flera veckor och arbeta in alla idéer i ett och 
samma mönster. För mig är möten mellan textilier intressant. En del mönster vinner på 
sin enkelhet medan andra kräver mer tid men tillsammans kan de lyfta varandra. Under 
utvärderingen blev det också tydligt att jag med mina textilier vill skapa olika stämningar 
som jag har upplevt. Genom att formulera min arbetsprocess försöker jag härleda hur 
jag gör för att uttrycka och materialisera en stämning. Det är inspirerande att textilen har 
så många uttryckssätt och möjligheter. Jag vill använda textilens egenskaper och genom 
olika tekniker hitta nya uttryck. Med detta som bakgrund inledde jag mitt examenspro-
jekt. 
 
 

Utgångspunkt 

Min utgångspunkt för projektet har växt fram under en längre tid. Den bygger på en 
naturupplevelse jag delade med min vän Caroline Ringskog Ferrada-Noli. Hon valde att 
skildra den i sin debutroman Naturen. (se bilaga 1.) Här följer ett utdrag som sammanfat-
tar upplevelsen väl.

Jag var på ett ställe vid sextiden, vi fick skjuts dit men gick tillbaka. Vi gick 
över elstängsel och taggtråd och gröna fält, vetefält nästan senapsfärgade 
fält. Under ekar. Ett gäng kor verkade vara vilda för de sprang när de 
kände takten i våra steg. Sen var det hästar. En hjort sprang över blasten 
på sockerfälten. Himlen var mörk och gudomlig. På ena sidan fanns en 
livsfarlig bur, en knutpunkt för elstängslens ström. Den gav stötar och 
innehöll nåt sjukt aggregat. På andra sidan den lilla stigen, tistlar, brän-
nässlor. Vi kom till vägen, mina ben var såriga av nyponbuskarnas taggar. 
Vi skulle filmat det. (Ringskog Ferrada-Noli 2009 ss. 12-13) 
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Upplevelsen var magisk, snudd på övernaturlig och har etsat sig fast i mitt minne. När 
Caroline valde att återge den i sin bok gav det en ny dimension till händelsen. Nu fanns 
den nedtecknad, bevarad för all framtid och tillgänglig för alla. Att läsa om något man 
har varit med om kändes märkligt. Minnen är personliga och föränderliga. Nu kan jag 
jämföra mina minnen med hennes. I texten hittar jag inspirerande beskrivningar av na-
turen. Idén att ta vidare texten till ett nytt medium fick jag från den japanska boken Hoku-
sai, One Hundred Poets (Morse, 1989) där dikter illustreras med bild. Mötet mellan text 
och bild gav mig ett mervärde. Min förhoppning är att vår delade upplevelse som genom 
våra individuella tolkningar blev till minnen som skildras i text och nu i textil, ska ge mig 
ett komplext och intressant arbetsmaterial.

Syfte och mål

Mitt syfte är att skapa en textil kollektion utifrån mina minnen och Carolines beskrivning 
av naturupplevelsen. Jag vill arbeta med olika textila tekniker för att bättre kunna gestalta 
vår naturupplevelse som innehöll många olika element. Textilhögskolans möjligheter är 
inspirerande och att få använda mina kunskaper och arbeta brett och fritt är en önskan. 
Jag vill undersöka hur och om jag kan skapa en helhet med olika uttryck, mönster, mate-
rial och tekniker.
 
Min problemformulering är; 
- Hur kan jag utifrån mina minnen och Carolines ord gestalta en naturupplevelse och 
materialisera den i en textil kollektion?  
 
I fokus står att genom kollektionsarbetet nå det eftersträvade uttrycket. 

Målet är att skapa en textil kollektion tänkt som metervara för hemmiljö. 

 

Referenser

I uppstarten av projektet besökte jag utställningen ”Den sinnliga terminatorn” på Tex-
tilkoll i Malmö och samtalade med textildesigner Karin Lindgård och Hanna Butler. De 
har arbetat med att överföra ett medium till ett annat, filmen Terminator 2-Judgement day 
till en textil kollektion. De utgick från 5 olika scener ur filmen och använder en specifik 
bild till varje mönster och överför stämningen genom abstrakta former. Ett av deras 
ledord var att skapa sinnliga textilier. De grundar sina materialval på vad mönsterbilden 
symboliserar, till exempel trycks en ökenscen på en torr ullcrepe. 

Jag samtalade även med Anna Lidström, masterstudent i modedesign på Textilhögskolan i 
Borås angående hur hon arbetade utifrån minnen i sitt kandidatprojekt 2009. Hon reson-
erade kring hur man ser att något är ett minne och hur man väljer bland sina minnen. 
Lidsröm skapade symboler för konkreta minnen, den ledsna clownen blev den sjuka 
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mamman.  Hon skapade stämningar genom allmänna referenser. Hon påpekade vikten 
av att veta vad man vill komma åt med kollektionen, vilka känslor ska den frambringa. 
Kollektionen kan vara personlig men måste även kunna sättas i en kontext. 
Samtalen inspirerar mig i valet av arbetsmetod. Deras projekt skiljer sig från mitt på så 
sätt att jag inte har en specifik bildreferens som Butler och Lindgård och till skillnad från 
Lidstöm som hittar referenser i befintliga material skapar jag mina egna material.  Men 
det finns berörningspunkter som jag tar med mig: Hur kan man överföra ett medium till 
ett annat och skapa stämningar genom färg och form? Hur kan materialvalet styras av 
mönsterbilden? Hur kan man skapa allmänna referenser utifrån det personliga, zooma ut 
och sätta det i en kontext?

I mitt arbete inspireras jag även av boken Structure and Surfaces för utställningen med 
samma namn som tog plats på The Museum of  Modern Art i New York 1998. Framförallt 
har jag ett liknande synsätt som författaren Cara McCarty diskuterar i boken.

Metod

Jag använder mig av en metod där skissunderlaget består av text och minnen. Dels han-
dlar det om gestaltning från ett medium till ett annat; från litterär text till textilkollektion 
dels handlar det om att arbeta med mina minnen av en händelse. De olika delarna beri-
kar varandra på så sätt att texten ger mig nya infallsvinklar av händelsen samtidigt som 
den hjälper mig att komma ihåg. Att det är mina minnen ger mig en personlig ingång till 
projektet. Jag vet att jag vill förmedla denna historia eftersom jag upplevde ett starkt per-
sonligt värde i den. 

Jag skapar moodbards som jag använder som referenser vid färgval och kollektionsurval. 
För att hitta det uttryck jag vill komma åt skapar jag ett rikt skissmaterial utifrån text och 
minne. Till kollektionsarbetet undersöker jag hur olika textilföretag arbetar för att ringa in 
hur jag vill definiera min kollektion. Utifrån mina skisser arbetar jag med en collageteknik 
där jag lägger till och drar ifrån för att kunna göra ett urval. Efter skissperiod och urval 
börjar en period av mönsterrapportering och bearbetning av original som möjliggör den 
sorts produktion varan är lämpad för. När original är klara produceras varor i skolans 
verkstäder samt på entreprenad. Det slutgiltiga urvalet sker när varorna kan jämföras med 
varandra i stor skala.

Contemporary Japanese textiles are enmeshed in one of  the key de-
sign issues of  our time, the reconciliation of  craft and the look of  the 
handmade within a rapidly changing technological society that depends 
on mass production. Their rich tactile and sensual qualities rely on the 
crossover applications between craft, art, and industry…
The abundance of   slick, massproduced objects and the dearth of  tactile 
sensation in our lives make us crave unique objekts that bear the poetic 
and meaningful mark of  the hand.( McCarty 1998 s .14)
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Arbetsprocess

Inledningsvis beskriver jag stämningen utifrån hur jag upplevde den genom att skapa en 
färgpalett. Denna fungerar som en bas inför mitt fortsatta arbete.

Färgpalett  

Under en vecka på Danmarks Designskole deltog jag i en färgkurs med Else Kallesøe där 
vi diskuterade hur man kan skapa en palett utifrån olika system. Vi diskuterade fördelen 
med att utgå från färg och inte form, vilket jag tillämpar i detta projekt. Färgerna kom-
mer naturligt in i min kollektion och gör att jag kan arbeta mer kärnfullt med färg under 
skissprocessen. Min färgpalett utgår från stämningen som jag minns den. Jag grupperar 
färgerna i fyra delar. Tre delar som refererar till naturen och den fjärde refererar till något 
farligt, människans intrång i naturen som symboliseras av fluorescerande färg. Jag använ-
der jag mig av en collageteknik, där jag jämför, läggger till och drar ifrån för att få fram 
den stämning jag vill gestalata. För att få en mer taktil känsla på paletten lägger jag in 
olika material. Paletten finns med under hela arbetets gång som referens. Efter att jag har 
skapat min palett tar jag upp boken Naturen för att läsa avsnittet där händelsen skildras. 
Nu inspireras jag av Carolines ord och drar paralleller till min färgkarta. 
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Skissarbete 

Skissarbetet inleds under ett studentdrivet designprojekt där jag reflekterar över tidigare 
arbeten samt gör en förstudie till examensarbetet. Det innebär att jag har experiment som 
jag tar vidare in i detta projekt. 

Jag börjar skissa i liten skala, collage och strukturer i papper samt färg och tuschskisser.

När jag fått en översikt över vad jag letar efter går jag upp i skala och börjar skissa i mate-
rial. Jag har svårt att teckna ner mina idéer utan behöver arbeta med händerna. Oftast kan 
jag inte föreställa mig hur slutresultatet ska bli men strävar efter en stämning. Genom att 
använda mig av olika textila tekniker experimenterar jag fram uttryck. Att arbeta i material 
föder nya idéer och leder mitt arbete framåt. I tryckeriet färgar jag in olika material med 
reaktivfärg. Jag skissar blött i blött och doppar vikta tyger för att få fram rutmönster. Jag 
använder en screenram med en mönsterskiss för att snabbt testa olika tekniker som reak-
tivtryck, ets och ausbrenner på olika material. I väveriet omarbetar jag ett tidigare mönster. 
Jag experimenterar med färg i både varp och väft för at få fram olika färgställningar. Jag 
använder mig av spacedying en hantverksmässig metod där jag kan få fram variationer 
och färg övergångar då man skissar blött i blött. Jag målar i stor skala med reaktivfärg på 
papper, pigmenten ger starka färger och gör det lätt att skissa stort. Jag överför mina skis-
soriginal till polyester genom en transferpress. Från en speciell pappersutskrift sublimeras 
bilden över till tyget genom värme i en press vilket gör att man snabbt får en bild över hur 
ens mönsterbild ter sig på textil. Jag undersöker för mig nya tekniker som plissering. Jag 
viker pappersmallar där tyget ska ligga och fixerar i ångskåp. Jag hittar en struktur som jag 
tar vidare in i stickeriet eftersom jag vill få fram mina veck i stor skala. Olika dagar vigs 
åt olika tekniker men framförallt vill jag få ur mig olika ideér och arbetar fritt under den 
här perioden.
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Skisser i urval

bomull vikt i press sedan doppat i reaktivfärg

siden/viskos, spacedying med reaktivfärg samt ausbrennertryck

polyester färgat med dispersionsfärg och plisserat i egenvikta formar samt transfertryck
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När jag skissar improviserar jag och arbetar snabbt för att inte förlora den spontana 
känslan i handens arbete. Jag behöver också komma in i ett flöde där jag får ut många 
olika experimentskisser. Jag kan begränsa mig på det sättet att jag ofta använder mig av 
de material som finns tillgängliga just då och där. Exempelvis skissade jag i papper och 
skinn och målade när jag var i Malmö medan jag skissade i textila matrial i Borås. Det 
blev olika delar som visade sig komplettera varandra väl. Jag vill att arbetssättet speglas 
i resultatet. Uttrycket får inte bli för konstruerat. Min förhoppning är att det intuitiva, 
spontana arbetssättet gör att en viss känsla och stämning beskrivs i textilierna. När skiss-
fasen är slut urskiljer jag olika teman som undersökts.

Gula fält

Landskapet

Ur skissboken
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Himmel

Gröna fält

Päls och elektricitet
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Texten som referens

Under skissprocessen arbetar jag utifrån olika textrader. Vissa är lättare och intressan-
tare att skissa till medan en del kan utvecklas vidare. Det jag intuitivt skissar på mest är 
det jag minns bäst eller det som ger mig flest referenser. Exempelvis är bilden av fält 
återkommande, jag undersöker hur jag kan gestalta fält på olika sätt. Vissa skisser kunde 
också med olika färgställningar föreställa olika bilder från landskapet. Till exempel ger 
en mönsterskiss ett pälsliknande uttryck men i en annan teknik och färg blir det bilden 
av svajande vetefält.

Det är lätt att en naturskildring blir snäll och romantisk. Boken hjälper mig att hitta 
rätt stämning. Boken inleds med ”Naturen är dubbel” vilket fungerar som ett ledmotiv 
under arbetet. Framförallt ger texten mig nya infallsvinklar. Det finns beskrivningar 
som visar på människans inverkan på naturen. ”Så fort jag gör något annat står jag öga 
mot öga mot ett elstängsel och har upprivna skenben.” (Ringskog Ferrada-Noli, 2009 s. 
11)  Samtidigt som andra beskrivningar visar på naturens stora inverkan på människan 
”Himlen var mörk och gudomlig.” (Ringskog Ferrada-Noli, 2009 s. 12) Under min ar-
betsprocess går jag hela tiden tillbaka till texten för att inte tappa bort mig. Jag klipper i 
den, väljer ut relevanta meningar eller enstaka ord som fungerar som ledord vid skissan-
det och mönsterframställandet. Textraden tillhör sedan skissprovet och ska få följa med 
till namngivningen av de slutgiltiga textilierna. På så sätt vill jag ge ett mervärde till kolle-
ktionen och förtydliga att det är en historia jag berättar. Texten förstärker stämningen 
jag försöker förmedla. I boken finns många ovanliga naturbeskrivningar som öppnar 
upp för tolkning. Ett exempel är hur Caroline beskriver himlen ”Jag ser också himlen 
som en maktkupol, kontrollerad av bebisblått uppblandat med rött. En brytning. En in-
ställsam karamellfärg, crème brûlé ibland.” ( Ringskog Ferrada-Noli, 2009 s. 9). Även om 
jag upplevde himlen på liknande vis, hade inte jag beskrivit den så och antagligen inte 
valt den färgställning jag nu gjorde. I min process innebär det att jag känner mig mer fri 
att experimentera; hur ser en crème brûléfärgad himmel ut? Det gör arbetet roligt och 
utfallet oväntat. Jag kan zooma ut från mig själv och hitta något nytt. Texten ger mig 
mängder med uppslag till vad jag kan prova i det textila materialet, ovärderligt som skis-
sunderlag. Eftersom jag inte har några konkreta bilder att utgå från kan det heller inte gå 
fel. Jag ska inte efterlikna något mer än mina egna referenser och minnen. Minnena är 
visserligen bilder i mitt huvud men flyktiga, föränderliga och stämningsbaserade. 

crème brûléfärgad himmel?
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Kollektionsarbete 

När jag har ett brett skissmaterial att utgå ifrån gör jag en ny moodboard som sam-
manfattar upplevelsen. Jag utgår från de olika delar som jag uttryckt i mina skisser och 
skapar en helhet att utgå från vid kollektionsurvalet. Jag försöker i min moodboard 
beskriva känslan av upplevelsen som i sin tur ska speglas i kollektionen. 

Redan från första skisstadiet har jag parat ihop mina skisser. Kollektionstänket
genomsyrar hela min process.  Jag gör ständiga urval och undersöker kombinations-
möjligheter. Collagetekniken, där jag lägger till och drar ifrån för at skapa en helhet, är 
effektiv och gör att jag snabbt får en överblick. Färgpaletten och min moodboard är till 
stor hjälp vid urvalsprocessen. Att färgpaletten finns med mig hela tiden blir tydligt när 
skisserna lätt faller in i paletten. 

collageteknik
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Svårigheten för mig är att få de olika delarna att mötas och sluta sig i en 
helhet. Att ta beslut om vilka idéer som ska bort är ett ständigt problem, kill your 
darlings, som det heter. Jag försöker hitta ramar och en metod för att göra ett urval. Då 
hjälper det att titta på andra företags kollektioner. Jag har framförallt undersökt euro-
peiska textilproducenter som Rubelli, Zimmer Rodhe och Eley Kishimoto men även det 
japanska företaget Nuno. Jag upptäcker olika sätt att bygga upp en kollektion på. Jag ur-
skiljer hur Eley Kishimoto endast arbetar med mönster, stormönstrat mot småmönstrat 
bildar en helhet som bygger på olika individer. Rubbelli använder sig av olika subgrup-
per med klassiska inslag av rand, ruta, prick och blommönster som kompletteras med 
många enfärgade textilier. I Zimmer Rodhes kollektion hittar jag många materialmöten, 
där varje textil tycks vara lika viktiga för helheten. Med olika färgställningar skapas olika 
uttryck. Nuno jobbar experimentellt och småskaligt med att ta fram nya uttryck. Fram-
förallt arbetar de med väv och även här uppfattar jag varje vara som en solitär. Gardinva-
ror, möbeltyg och accessoartexilier är de tydligaste områdena jag urskiljer hos företagen. 
Det är också de olika appliceringsområdena jag tänker mig till min kollektion. I mitt 
arbete ligger fokus på att uttrycka min upplevelse i textilier som tillsammans bildar en 
kollektion. Jag vill skapa en helhet där de olika delarna harmoniserar med varandra men 
att det även finns kontraster och oväntade möten mellan textilierna. 

Att skapa kriterier för vad jag vill ska ingå i kollektionen hjälper mig i mitt urval. Jag vill 
att mina textilier:  
- är trogna mina minnen samt Carolines text.
- stämmer in på färgpaletten och harmoniserar med varandra färgmässigt.
- relaterar till varandra men ändå har en egen karaktär.
- varierar i skala, mönsterbild och struktur.

Under arbetets gång blir det mer och mer tydligt att jag bygger mina beslut utifrån min 
berättelse. När jag tappar bort mig går jag tillbaka till mina kriterier och stämmer av med 
mitt referensmaterial, texten, färgpaletten och min moadboard. På så sätt håller jag mig 
till kärnan i projektet och hoppas kunna förmedla stämningen jag upplevde.
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Urvalet förändras något under projektets gång beroende på att de olika varorna skapas 
och produceras successivt. Mestadels handla det om färgställningar som behövs läggas 
till eller tas bort, vilket fortgår genom hela projektet.. I kollektionen ingår en mix av 
stora mer figurativa mönster mot ytmönster och enfärgade strukturer.

Mer och mer känns det som min kollektion!

urvalsprocess
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Kollektionen

Eftersom det är ett undersökande projekt var det inte förbestämt hur de olika teknikerna  
skulle representeras i kollektionen. När urvalet är gjort ingår fyra digitaltryckta mönster, 
en ausbrenner vara, en stickad vara samt en vävd vara.

De olika teknikerna

Jag har som ingång till projektet att fritt få använda och kombinera olika tekniker efter-
som det är något jag har saknat i tidigare projekt. Det ska ge dynamik till kollektionen 
och motsvara upplevelsens olika delar. Jag ville även utnyttja skolans resurser samt mina 
kunskaper om olika tekniker. Jag kom dock fram till att det inte skulle vara ett självän-
damål att använda alla tekniker. Under skissfasen vill man mycket och alla tekniker lock-
ar med dess möjligheter. Jag bestämmer mig för att använda den teknik som motsvarar 
och möjliggör skissen bäst. Kollektionen kom i alla fall att inhysa en hel del tekniker.

Digitaltryck

Digitaltryck är en relativt ny tryckteknik. Digitaltryckets fördelar jämfört mot de traditio-
nella screen och rotationstrycken är hastigheten på överförandet av din design till textil. 
Antalet färger samt detaljnivå är obegränsad och det möjliggör storskalighet på dina 
bilder. (Bowles, Isaac, 2009). Du behöver inte som med plan och rotationstryck skapa en 
schablon för varje färg och anpassa storleken på ditt mönster efter givna mått.
Digitaltryck kan tryckas med pigmentfärg, dispersionsfärg för polyester samt reaktivfärg 
för natur och regenatfiber. På skolan har vi digitaltrycksskrivare för reaktivfärg men 
eftersom jag valde att arbeta med syntetmaterial har jag vänt mig till Tobex, ett digi-
taltrycksföretag utanför Borås. De erbjuder tryck med dispersionsfärg. Mönstret trycks 
på papper och sublimeras med värme över till tyget och vandrar in i fibern. Resultatet 
blir väldigt starka och beständiga färger. Jag har under ett tidigare projekt varit med 
och tryckt på Tobex vilket ger mig en förståelse för tekniken.Eftersom mina skisser är 
måleriska med många nyanser som provtryckts i en transferpress (sublimeringsmaskin 
i A3format) vet jag att tekniken passar skisserna. Genom att lämna bort produktionen 
frilades tid till fördel för bearbetning av mina mönster.

Mitt kollektionsurval bygger på skisser som ger ett delikat uttryck. Inför rapportering-
sarbetet är jag rädd att förlora uttrycket när jag går upp i skala. Eftersom uttrycket står 
i fokus vill jag vara så trogen skissoriginalet som möjligt. Varje mönster refererar till en 
eller två textrader vilket underlättar vid rapporteringen. Jag vet vad mönstret ska sym-
bolisera.  Rapporteringsarbetet är dock svårt och tar tid. Jag scannar in mina original, 
därefter bearbetar jag dem i photoshop. Det är nyttigt, att arbeta vidare med mönster 
efter mönster och få rutin på sin kunskap. Fyra mönster trycks med digitaltryck.
Jag försker skapa olika typer av mönster för att få en dynamik i kollektionen, heltäcka-
nde mönster möter mer luftiga mönster, vilda mönster möter mer strukturerade. Jag 
använder mig också av vitt skilda material till de olika mönstren vilket jag tar i beaktande 
när jag påbörjar rapporteringen av mina mönster.
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Päls
” Ett gäng kor verkade vara vilda för de sprang när de kände takten i våra steg. Sen var 
det hästar.” (Ringskog Ferrada-Noli, 2009 s.12) 

originalskiss                                       skala 1.1

mönsterbearbetning i photoshop
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Originalskissens storlek är överförd till mönstret ca 60 x 80cm. Eftersom mönstret 
skulle föreställa päls var det ett ytmönster jag ville skapa. Svårigheten var att efter inscan-
ning av original bygga ihop det i datorn och skapa en rapport som inte visar på några 
skarvar. Jag bearbetar bilden i photoshop men är mån om att försöka behålla originalets 
penseldrag. Eftersom originalet och filen är stor väljer jag att arbeta med tygets fullbredd 
och rapporterar i höjd. I mönstret försöker jag bevara känslan av rörelse som refererar 
till de springande korna och hästarna. 

Tekniska detaljer
Digitaltryck: sublimering med dispersionsfärg
Mönsterrapport: 60x150cm
Material: Polyester

Markerna
”Vi gick över elstängsel och taggtråd och gröna fält, vetefält, nästan senapsfärgade fält.”
(Ringskog Ferrada-Noli, 2009 s.12) bild

skala1:1

skissoriginal
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Mönstret symboliserar det öppna landskapet med fältens alla nyansskiftningar. Vi kom 
från en höjd och såg det öppna landskapet, mönsterbilden är tänkt som ett flygfoto över 
fälten. Min utvalda skiss innehöll få former och efter att ha arbetat med mönstret i pho-
toshop kände jag att det blev för mycket överlappningar, collageaktigt. Fältkänslan förs-
vann och färgsättningen blir aningen enformig då den bestod av mycket gult. Jag väljer 
att addera en liknande skiss som innehöll fler färger och delar. De två skisserna samman-
fogas till en modul. Ett rutmönster som förskjuts bildar en rapport. Varan ska plisseras 
efter tryck vilket kräver ett syntetmaterial för att bli formbeständigt. Plisseringen ska 
symbolisera det böljande landskapet. Jag vill få in mer struktur i kollektionen och den 
horisontala plisseringen relaterar till den vertikala plisseringen i trikå. Det tryckta tyget 
läggs i en veckad pappersmall, pressas ihop och värmebehandlas i ångskåp.

Tekniska detaljer
Digitaltryck: sublimering med dispersionsfärg, plissering
Mönsterrapport: 64x50cm
Material: Polyester

mönsterapportering i photoshop
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Kranier
” På ena sidan fanns en livsfarig bur en knutpunkt för elstängslens ström. Den gav stötar 
och innehöll nåt sjukt aggregat” (Ringskog Ferrada-Noli, 2009 s.12) 

originalskiss skala 1:1

mönsterbearbetning i photoshop
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Mönstret föreställer målade kranier från olika vinklar.  Mönstret symboliserar vår van-
dring i naturen med alla djuren vi upplevde tills vi kom till elens knutpunkt. Här kunde 
djuren inte längre vara fria. Frasen ”Naturen är dubbel” inspirerar, det finns liv och död 
i så många former i naturen. Jag utgår från min skiss och väljer att rapportera halvför-
skjutet. Svårigheten ligger i att få balans i mellanrumsformerna. Jag arbetar både i full 
skala med papperskopior och i datorn. När jag ser mönstret i skala 1:1 och jämför med 
mina andra mönster väljer jag att gå upp i skala för att urskilja mönstret. Men mönstret 
får inte blir för stort så att det uppfattas som groteskt och overkligt. Jag vill att kraniet 
ska vara i naturlig storlek.  Mönstret trycks på en polyestervara med fin glans för att 
skapa en kontrast mellan det vackra och makabra. Tonen på polyestervaran är också 
viktig då den fungerar som bottenfärg för mönstret.

Tekniska detaljer
Digitaltryck: sublimering med dispersionsfärg
Mönsterrapport: 85x140cm
Material: Polyester
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originalskiss             skala 1:1

Nypon
”Att vandra i den, riva upp sår på benen och inte kunna ta sig fram. Att nyponbuskar tar 
tag i min klänning gör det hela gammaldags.” (Ringskog Ferrada-Noli, 2009 s.12)

mönsterrapportering i photoshop
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Mönstret ska ge känslan av slingrighet och snårighet. För att förstärka känslan av att inte 
kunna ta sig fram trycker jag mönstret på en genomsiktlig vara i polyester/polyamid. 
Varan ger en känsla av det magiska och drömska som minnen ofta kan tyckas vara. Den 
organiska och spontana skissen ger en kontrast till det konstruerade och plastiga mate-
rialet. Jag utgår från min skiss när jag rapporterar. Skissen är ingen avbild av nypon utan 
jag låter skisstekniken med den flytande färgen styra. Nyponen blir aningen abstrakta, 
men uttrycket är det viktiga, den flytande färgen mot den hårda kritan. Jag flyttar runt 
och speglar formen på olika sätt tills jag får en fram oframkomligheten genom att inte 
ha några lösa ändar i mönstret. Rapporteringen är rak. Jag ville få till ett möte mellan 
det organiska och geometriska som bildas när formerna sätts samman. Även här har jag 
utgått från skissens originalstorlek. 

Tekniska detaljer
Digitaltryck: sublimering med dispersionsfärg
Mönsterrapport: 50x50cm 
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” På ena sidan fanns en livsfarig bur en knutpunkt för elstängslens ström. Den gav 
stötar och innehöll nåt sjukt aggregat” (Ringskog Ferrada-Noli, 2009 s.12)

skissoriginal                                                    skala 1:1

Väv 

Jag använder mig av skolans elektroniska jacquardväv. Den möjliggör en detaljerad 
mönsterbild. Varje varptråd styrs individuellt inom rapporten som är 40 cm i sked och 
upprepas 4 gånger i bredd. Genom att använda mig av bindningar som skapar schatter-
ingar blandas färgerna med varandra och skapar flytande övergångar.

Himlen
”Jag ser också himlen som en maktkupol, kontrollerad av bebisblått uppblandat med 
rött. En brytning. En inställsam karamellfärg, crème brûlé ibland. En ostkupol.” 
(Ringskog Ferrada-Noli, 2009 s. 9)

”Himlen var mörk och gudomlig” (Ringskog Ferrada-Noli, 2009 s.12)

Sju färgställningar, fram och baksida inspirerade av olika citat. Längst till höger med fluorescerande färger.
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Mönstret symboliserar himmel och skymning. Jag utgår från ett tidigare vävoriginal. 
Mönstret vävdes då på en mekanisk vävmaskin med ullvarp, med mindre rapportstor-
lek och längre flotteringar. Jag gjorde en del justeringar på både fram och baksida av 
mönstret så att det skulle bli dubbelsidigt. Framförallt laborerar jag med nya material 
och färger. Mönstret vävs nu i en elektronisk maskin med bomullsvarp. Till inslaget 
använder jag polyester. På så sätts skapas kontraster mellan det matta och glansiga.  Jag 
använder även fluorescerande färger i inslaget för at få fram känslan av de elektriska 
stängslena som ger stötar. Rapporteringen är halvförskjuten.

Tekniska detaljer
Maskin: Vamatex/Grosse Electronic
Varptäthet: 33 trådar/cm
Väfttäthet: 28 trådar/cm  
Material: bomull Nm 52 (varp), polyester dtex 300 (väft)
Mönsterrapprot: 40cm i sked, upprepas fyra gånger.
Rapporthöjd: 50cm 
Färgantal: en i varp, tre i väft
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Tekniska detaljer
Maskin: flatsticksmaskin CMS 340 TC Stoll, delning 10
Material: ull 2/22
Rapportstorlek: 30 x 150cm (Fullbredden minskar när varan veckas) 

Trikå

I stickeriet är jag ute efter struktur. Jag har tidigare arbetat med mönsterbilder i olika 
format och är nyfiken på hur jag kan arbeta tredimensionellt med trikå. När jag går 
till verkstaden har jag med mig olika skisser på veck det är framförallt en plissering jag 
vill få fram. Jag utgår från att varan ska vara enfärgad eftersom det är det jag behöver 
komplettera till min kollektion. I stickeriet tittar jag och teknikern på tidigare prover för 
att få hjälp. Jag använder mig av en flatsticks maskin, med delning 10. Vi skissar sen upp 
min strukur i datoprogrammet tillhörande stickmaskinen. Nu är det stor fördel att ha 
tillgång till produktion direkt. Vi stickar ut ett prov för att se vad vi har att utgå ifrån.  
Jag använder mig av en fullribb med dragna nålar, en plissé. Vi ser att det går att få fram 
plisseringen men att det behövs justeringar för att få varan hållbar. Slutligen får vi ut ett 
prov som fungerar! Maskstorleken är aningen större än önskad men maskinen på skolan 
har brett mellan fram och bakbedd vilket sliter på garnet.  Med mindre maskstorlek får 
jag en vara som är mer formstabil, med en annan maskin skulle det vara fullt möjligt. 
Varan finns i tre färgställningar.

Fält
” ...gröna fält, vetefält nästan senapsfärgade fält.” (Ringskog Ferrada-Noli, 2009 s.12)

originalskiss                          skala1:1
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färgställningar

maskinstickad plissé
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Spacedying och Ausbrenner 

Spacedying är en manuell infärgningsteknik där natur eller regenatfibrer doppas i soda 
för att sedan färgas med reaktivfärg. Man arbetar blött i blött.  Kemikalier och pigment 
får reagera med varandra under plast i ett antal timmar för att bli beständigt. Det är ett 
enkelt sätt att färga in tyger och det ger mig möjlighet att styra över infärgningen och 
kan få fram tyger med flera färgövergångar. 

Ausbrenner är en teknik där materialet man trycker på ska bestå av olika material varav 
det ena är av cellulosa. Det andra kan vara polyester eller siden. Man bränner bort cel-
lulosan när man trycker med den sura ausbrennerpastan och låter det reagera i värme. 
Man får då olika material i de tryckta och de otryckta områdena. De tryckta områdena 
blir genomsiktliga eftersom endast ett material är kvar.

Hjorten
” En hjort sprang över blasten på sockerbetsfälten.” (Ringskog Ferrada-Noli, 2009 s.12)

originalskiss                                                                                                       skala1:1

skiss i ausbrenner, siden/viskos
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Mönstret utgår från en tuschteckning som inspirerats av päls och jag jobbar med olika 
riktningar och täthet i mönstret. Rapporteringen är rak. För att få in mer struktur i 
kollektionen väljer jag att trycka mönstret med ausbrenner. Jag väljer en siden/viskos 
vara i sammet eftersom det blir så stora kontraster när man bränner bort luggen. Jag 
börjar med att färga in tyget i sin helhet på fyra meter. Varan ger med sin glans och täta 
lugg en otrolig färgåtergivning. Jag färgar blött i blött och får många mjuka övergångar. 
Jag har gjort små skissförlagor men går mycket på känsla och använder min färgpalett 
som referens. Efter tvätt och torkning trycker jag mitt mönster med ausbrenner. Tyvärr 
misslyckas trycket, utbränningen är inte fullständig. En stor besvikelse. I mina tidigare 
småprov  kunde jag gnugga bort  de brända fibrerna under rinnande vatten. Eftersom 
jag tryckt fyra meter tvättade jag det i maskin med medlöpare som skulle gnugga tyget 
men det lyckades alltså inte. Det kan också bero på att värmen i ugnen inte var till-
räckligt hög under fixeringen av tyget. Jag beslutar mig för att göra ett nytt försök men 
använder endast en meter tyg så att jag kan gnugga bort utbränningen manuellt. Vid den 
här tidpunkten har jag fått mina digitaltryckta tyger från Tobex. Detta gör att jag inser 
att jag inte behöver ett så mångfärgat tyg utan jag väljer att jobba med nyanser av brunt, 
rött och rosa. Den här gången lyckas det bättre(se bild sid 32). Genom att välja sammet 
och ausbrennerteknik vill jag att både hjortens päls och böljande fält ska komma fram. 

mönsterbearbetning i photoshop
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spacedying                                                                       aubrennertryck

Det misslyckade resultatet

Tekniska detaljer
Spacedying/ausbrenner
Material: siden/viskos
Rapportstorlek: 54x58cm

Det slutgiltiga resultatet
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Färgställningar 

Jag är trogen min färgpalett och utgår från vad textilen ska symbolisera i mina 
färgval. Jag låter mina digitaltryckta mönster finnas endast i en färgställning eftersom 
jag inte vill översätta mönsterbilden till något det inte är. Mina mönster är måleriska och 
innehåller ett stort antal färger. Väv och trikå-kvaliteérna fungerar som bas och komple-
ment till mönstren och där väljer jag att ha fler färgställningar. Min trikåvara som är 
enfärgad utgår från vad den symboliserar; fält. Jag väljer färger utifrån texten som ska 
symbolisera vetefält, senapsfärgade fält och gröna fält. Det vävda materialet finns sam-
manlagt i sju färgställningar, föreställande himlens skiftningar. De olika färgställningarna 
på basvarororna ger många kombinationsmöjligheter till kollektionens mönster. Begrän-
sningar finns på så sätt att jag använder mig av garnlagret som finns på skolan.  Min 
färgpalett är en skiss och inga exakta färgnummer ingår men jag använder konsekvent 
samma färgpalett när jag tar fram mina olika varor. 

Materialval 

Materialen till kollektionen är skiftande. Även här refererar jag till frasen “Naturen är 
dubbel”, jag blandar naturmaterial med polyester. Det naturliga mot det konstruerade, 
naturen mot människan. Polyester är ett material som jag inte har arbetat med tidigare. 
Jag tycker det är intressant att skapa en dubbelhet i uttrycket genom att gestalta naturen 
på ett plastigt material. 

Till de enskilda mönstren väljer jag material i förhållande till mönsterbild, struktur och 
teknik. Ska mönstret ge en pälskänsla använder jag till exempel sammet av siden/viskos 
och smärglad polyester som ger en känsla av mocka. I andra mönster väljer jag material 
för att få en kontrast till mönstret, exempelvis trycks mönstret Kranier som handlar om 
elektricitet och döda djur på en glansig och vacker polyester. Andra varor väljs på grund 
av sina egenskaper i förhållande till vald teknik. Den plisserade varan är en polyestertaft 
som är lätt och tät vilket gör den lämplig för plissering. Till den stickade varan väljer jag 
ull eftersom plisseringen blir tydligast och mest formstabil med ull. Till mitt vävda mö-
beltyg plockar jag in polyester i inslaget för att få in glans som kontrast till varpens matta 
bomull. Jag vill att det ska finnas en intimitet mellan textilen och brukaren.  Jag strävar 
efter att textilen ska beröra olika sinnen som syn och känsel. Materialet får olika egen-
skaper med de olika teknikerna.  Att få in en tydlig geometrisk struktur i den stickade 
varan är en bra kontrast till platta digitaltryck med en målerisk känsla. Jag vill att man ska 
upptäcka något nytt och bli nyfiken på materialet. Eftersom textilierna är tänka för hem-
miljö är interaktionen med textilierna stor, man ser och känner på varorna dagligen. 

Målgrupp 

Jag vänder mig till den privata marknaden, textilier för hemmet. Det finns tilltänkta ap-
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plikationsområden för de olika textilierna men jag väljer att presentera dem som me-
tervara, uttrycket är det centrala. Jag vill att kollektionen skapar ett mervärde, att man i 
sitt hem vill ha fler än ett mönster. Att brukaren hittar olika delar av historien att tycka 
om och införliva i sitt hem. Det är en exklusiv och unik kollektion om man ser till till-
verkningsprocess, materialval och uppbyggnad.  Att arbeta småskaligt och experimentellt 
är det jag vill lyfta fram med mina textilier. Kollektionen är till för dem som uppskattar 
att handens arbete syns, som kan beröras av uttrycket och öppna sina sinnen för egna 
tolkningar av kollektionen. Jag vill att textilierna ska adderar ett värde till hemmet, att de 
får brukaren att drömma sig bort, känna naturen, vilja ta på sammeten och rätta till plis-
seringar. Kollektionen ska öka aptiten på skönhet.

Resultat 

Resultatet är en kollektion som bygger på min upplevelse och Carolines skildring av 
en kvällsvandring. I kollektionen som heter Naturen finns inslag av olika tekniker och 
materialmöten, väv, trikå och tryck, både industriellt och hantverksmässigt producerade. 
Det är en personlig kollektion där historien och mitt efterstävade uttryck står i fokus.  
Arbetet kommer att presenteras som metervara.  Resultatet bygger på noga övervägande 
där varje textil får ta sin plats, de är alla viktiga delar ur historien och tillsammans skapar 
de en helhet.

Naturen
- minnen från en kvällsvandring

foto: Jan Berg
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Hjorten Kranier Markerna

Himlen Päls Elektrisk

Nypon Fält
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Diskussion 

Min ambition med projektet var att skapa en kollektion utifrån mina minnen och Caro-
lines beskrivning av en naturupplevelse. Jag ville undersöka hur jag utifrån minnen och 
ord kan gestalta upplevelsen och materialisera den i en textil kollektion. Jag tycker att jag 
har lyckats få fram känslan och stämningen genom min metod; att konsekvent ta beslut 
utifrån texten, mina minnen och mina moadboards. Det har gett mig tydliga referenser 
och jag kan jobba kärnfullt i mina beslut angående uttryck, motiv, färgval och kollektion-
surval. Under skissfasen jobbade jag intuitivt och spontant för att få fram stämningen 
jag upplevde. Att gestalta känslan underlättas av att jag har texten som verktyg. Den 
hjälper mig att inte tappa tråden. Att skissa fritt, testa olika idéer var nödvändigt för att 
kunna göra ett urval och materialisera känslan i textil. Genom att visa på handens arbete 
i många av textilierna blir uttrycket personligt, det är min tolkning och mitt urval. Att 
blanda tekniker har varit givande att arbeta med. Jag upptäcker nya möten mellan mina 
textilier hela tiden. Genom att lägga till och dra ifrån olika material och uttryck kan jag 
undersöka hur de påverkar varandra. Att beskriva historien i mina textilier har varit vik-
tigt men jag har också zoomat ut och sett varje textils potential och kvalité som solitär 
för att sen kunna ingå i kollektionen. 

Det är svårt men intressant att definiera vad en kollektion är. Det är också olika från 
företag  till företag hur man väljer att bygga upp en kollektion. Jag har fokuserat på att 
definiera min. Mitt arbete består av en kollektion med personliga ramar där jag berättar 
en textil historia genom att skapa en helhet. De olika textilierna kompletterar och ger 
dynamik till varandra genom olika uttryck och material. Mönstren relaterar till varandra, 
kraniet i ett mönster och pälsen i ett annat kommer från samma djur, mönstren förestäl-
lande fält är in och utzoomningar från landskapet, kraftig ull möter skir polyester. Ge-
nom att skapa relationer mellan textilierna vill jag skapa  ett mervärde. Det finns möj-
ligheter att kombinera textilierna på olika sätt och man kan då styra vad som berättas. 
Textilierna klarar sig på egen hand eller tillsammans med en eller två kompisar. Det blir 
ett sätt att skapa olika kontexter. Jag har fokuserat på helheten men kan se utsnitt som 
ger en annorlunda bild än den jag upplevde. På så sätt kan brukaren skapa sin historia 
utifrån de textilier som han/hon väljer ut. 

Olika utsnitt ur kollektionen
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Fördelen med att jobba med naturen som tema, även om det är min tolkning av den, 
är att den är allmängiltig. Alla kan relatera till den vilket gör att min historia inte blir för 
personlig. Jag vill inte att det ska vara en introvert kollektion som inte förstås av andra. 
Förhoppningen är att mottagearen och betraktaren ska beröras av det poetiska uttryck 
jag har försökt skapa. Urvalet till kollektionen var en utmaning och pågår fortfarande. 
Små justeringar känns livsviktiga, det är ett ständigt övervägande om vad som är bäst 
för kollekionen. Jag ser en fortsättning. Det har varit frustrerande att inte få berätta hela 
historien mer ingående. Det finns mönsterskisser som jag hade velat ha med i kolle-
ktionen som tyvärr föll bort, främst på grund av tidsbrist, vilket har påverkat kollek-
tionen. När till exempel ett småmönstrat mönster försvann ur kollektionen hade jag 
behövt ändra skala på ett annat. Jag har dock upptäckt olika skissers genomslagskraft i 
kollektionen även om de har stannat i skissstadiet.  Nu tar jag en skissbank med mig  att 
ösa ur som gör att jag kan fortsätta bygga vidare på min kollektion och mitt uttryck. 

Det är svårt att få distans och förhålla sig till resultatet. Men när jag ser det, blir det 
uppenbart att gestaltning, uttryck, färg och en undersökande sammansättning av tex-
tilier har varit det centrala. Rapportering  av mönster tog mycket tid och är något  som 
jag anser viktigt men det var inte kärnan i detta projekt. Inför kommande projekt finns 
lärdommar. Jag skulle ha gett mig själv tydligare ramar och avgränsningar samt en mer 
strikt tidsplanering. Som helhet med arbetet har jag utvecklat det jag tycker är intressant 
och roligt med textil, blivit medveten om min arbetcprocsess samt hittat en metod som 
driver mitt arbete framåt. 
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