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Sammanfattning

Jag har i mitt examensarbete gjort en kollektion kläder till den fiktiva Ma-
dame Brilliant, baserad på färgstarka personligheter som bl. a Anna Piaggi 
och Elsa Schiaparelli. Slår man upp ”glamourös” i en svensk-fransk ordbok 
finner man glamourös heta brilliant och det är just glamour mitt examens-
arbete handlar om, vardagsglamour.  
 Jag har till Madame Brilliant skapat drömgarderoben. De plagg den 
excentriska kvinnan alltid drömmer om men aldrig hittar ute i butikerna; 
Färgstarka feminina kappor, klänningar och hattar att bära till vardags. 
 Jag har i mitt arbete lagt stor vikt på färgkombinationerna, därför är 
stylingen och de små detaljerna mycket viktiga. Liksom färgerna i en tavla 
förhöjer varandra, förhöjer kläderna i min kollektion varandra och ger 
varandra karaktär. 
 Färgsprakande kläder upplevs ofta som billiga, ofta för att de är gjorda 
i dåliga kvalitéer till tonåringar eller så är de tantiga och gjorda i linne för 
kulturtanten. Jag har därför gjort en kollektion till kvinnan som varken vill 
vara tonåring eller tant, kvinnan utan ålder, mina plagg har ingen ålder, 
bara personlighet. Jag har valt att använda mig av lyxiga material som man 
oftast inte använder till färgstarka kläder; siden, ull, sammet, viscosecrepe, 
fjädrar och hårfilt. Jag har även använt mig utav enklare material som 
bomull och syntetmaterial, men då just för att det ska ge en viss känsla åt 
plagget. Tygerna har jag gjort mer personliga genom applikationer och att 
blanda olika mönster och färger i plaggen. 
 För att ge kollektionen en tidlös känsla har jag använt mig av klassiska 
feminina siluetter, timglasformen, prinsess-skärningen, fodralklänningen. 
Kläderna i min kollektion ska hålla i flera säsonger och vara bärarinnans 
favoritplagg. De plagg man aldrig slänger för att de är unika, tidlösa och 
gjorda i material av bra kvalité.
 Kollektionen är inspirerad av den kvinnliga kurviga kroppen, d v s 
kvinnor med midja , byst och rumpa. Mycket av modet ute i butikerna är 
gjorda till pojkflickan. Mitt mål är att framhäva kurviga kvinnors skönhet, 
men även personlighet hos var och en, att det inte handlar så mycket om 
kropp och ett vackert ansikte, med mina kläder spelar det ingen roll hur 
man ser ut, allt handlar om personlighet. Jag vill med min kollektion sprida 
färg, glamour, energi, humor och glädje. Säga nej till vardagstristessen och 
ja till vardagsglamouren! 

Keywords: Vardagsglamour, färg, kvinnlighet, humor, tidlöshet, Madame 
Brilliant 



English summary

I have in my degree collection made a wardrobe for the fictive lady Mada-
me Brilliant based on colourful women like Anna Piaggi and Elsa Schiapa-
relli. I have been working with everyday glamour and bright colours. I have 
created for Madame Brilliant the dream wardrobe. I have made the clothes 
the colourful women dream of, but never find in stores, feminine coats, 
dresses and hats, glamorous clothes for everyday life in exclusive fabrics.
 In my design process I’ve been working with the combination of colours, 
that’s why the styling and the small details are very important. Just like the 
colours in a painting give each other life, the clothes in my collection give 
each other life with the colours and pattern in the fabric.
 Many people experience brave colour as cheap, often because they’re 
made in cheap fabrics and are made for teenagers or old ladies without any 
sense of style and fashion. I have made my collection for the woman/girl 
without any age who likes clothes with a lot of personality and in exclu-
sive fabrics. I have made my clothes in materials such as wool, silk, velvet, 
viscosecrepe, feathers to give them a more exclusive look that colourful 
clothes mostly don’t have. 
 With my collection I want to spread colour, glamour, energy, humour 
and happiness. 

Keywords: Everyday glamour, colours, femininity, humour, timelessness, 
Madame Brilliant
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Kan man skapa en färgstark klädkollektion som känns lyxig och som går 
att använda till vardags? Kan man skapa en färgglad klädkollektion som 
inte känns barnslig? Hur långt kan man gå i sin klädstil utan att bli betrak-
tad som en outsider av samhället? 
 Som färg och mönsterälskande vuxen människa upplever jag det mycket 
svårt att hitta kläder. Hittar jag något jag verkligen gillar så är det på 
barnavdelningen, och då finns det ju såklart inte i min storlek och hade det 
funnits i min storlek så hade inte materialen uppfyllt mina krav och plagget 
hade känts alldeles för barnsligt. Under designprojektet på höstterminen 
2006 kom jag fram till att det var kläder med ”accessoarkänsla” jag ville 
göra. Att det i mina kläder ska finnas samma lekfullhet, färg och glädje som 
man hittar i accessoarer. Accessoarer har finurliga detaljer som drar till sig 
uppmärksamhet och lockar till léenden och det är lätt att bryta isen genom 
att ge en komplimang eller kommentar om vad en annan människa har på 
sig. Jag är hundra procent säker på att Sverige skulle bli lite trevligare och 
mer utåtvänt om vi bara skulle våga vara mer individuella och våga klä oss i 
vår drömgarderob. Det finns för mig inget som heter ”min stil”, jag tycker 
man kan klä sig efter sitt humör, känner man för att klä upp sig i sin finaste 
cocktailklänning på en måndag så ska man göra det! Kläder kan berätta 
vem du är för dagen, viktig, avslappnad, glad, ledsen…
 Många svenskor drömmer om vackra kläder men har en tendens att 
handla basic-plagg när det ska handla en ny fräsch garderob. Varför skall 
man överhuvudtaget ha plagg i garderoben som man tycker är varken 
snygga eller fula? Basic passar dessutom inte till drömplaggen. Efter många 
år som butiksbiträde har jag märkta att många svenskor föredrar att köpa 
svarta kläder framför färgglada, ”för att svart passar ju till allt”. Problemet 
här är att det slutar med att man har en hel garderob som bara består av 
svarta basicplagg. Skulle man lägga in en ljusrosa topp i garderoben skulle 
den sticka ut alldeles för mycket och den svartklädda svenskan skulle aldrig 
våga använda den ”extrema” ljusrosa toppen. Om man vill börja använda 
mer färg ska man enligt mig grunda garderoben med plagg i alla de färger 
man trivs i bäst och sedan använda de svarta plaggen som accent. För 
mycket av svart i en outfit kan lätt få starka färger att kännas billiga och 
kitchiga, speciellt om de är gjorda i billigare syntetiska material. Det här är 
det största misstaget folk gör när de använder färg till sin svarta basgarde-
rob, att de inte investerar i färgstarka plagg i bra kvalité. Då många kvinnor 
ofta köper färgstarka plagg i dålig kvalité (för att de är osäkra på om de 
kommer våga använda plagget) så kopplar man naturligtvis färgstarka klä-
der till något som är dåligt och ser billigt ut. Syntetiska plastiga plagg i färg 
syns extra bra mot en svart bakgrund och skriker ”dålig kvalité”. Investerar 
man i färgstarka kläder i bra kvalité så använder man dom oftare och vågar 
med tiden utöka garderoben med färgstarka plagg eftersom man märker 
att det inte är så farligt att bära färg. En bra start kan vara att köpa schalar i 
olika färger man gillar och trivs i.  
 En garderob som grundas med favoritplagg behöver överhuvudtaget 
inga basicplagg (neutrala plagg såsom jeans, vita/svarta/beigea toppar och 
byxor). Oftast så blir det inte så mycket basic när man väl har en garderob 
med drömkläderna. För vad ska man med basicplagg när man har något 
som är mycket vackrare att klä sig i? Vill man klä sig mer i färg ska man 
investera mer i färgstarka basicplagg, färgglada tights, strumpbyxor, väskor, 
skor, underkläder. Just den här typen av basicplagg kan förstöra en hel 
färgstark garderob om man bara har dom i svart. 



Jag har i mitt examensarbete haft Anna Piaggi från Italienska modema-
gasinet ”Vouge” som stilikon, en kvinna med sin alldeles egen personliga 
stil. Anna Piaggi är en dam som tar på sig vad hon tycker är snyggt, hon 
blandar olika stilar hej vilt och använder kläder från olika prisklasser. Man 
kan omöjligt sätta henne i ett fack, hon har sin alldeles egna stil och det 
är det som driver mig som designer, att skapa kläder till den här typen 
av starka kvinnor. Andra stilikoner och förebilder jag kan nämna är; Elsa 
Schiaparelli, Betsey Johnson, Lulu Guinness, Isabella Blow, Maria Manu-
ela, Madonna, Helene Billgren, Gwen Stefani, Dita von Teese och Pernet. 
 Jag vill avsluta det här stycket med ett utdrag ur Zandra Ahls Fult och 
Snyggt (Konstfack. Livsformer, 1998). Även om texten nu är 9 år gammal 
tycker jag att den fortfarande känns aktuell i den svenska modedesignbran-
chen.

Vad är kitsch?
Om man intresserar sig för formgivning och följer dess utveck-
ling förstår man fort vad som räknas bland de utövande. Det 
är inte svårt. Alla produkter har en yta, men vissa ytor-form-
språk- anses bättre. Det finns det rätta som har många namn; 
funktionalism, nyenkelhet och minimalism är några. Sedan 
finns det andra, som borde ha minst lika många namn men 
som alltid kallas kitsch. Oftast skriver man inte alls om det som 
kallas kitsch”…”Vad är det för formgivning som idag produce-
ras lättvindigt, utan eftertanke, utan kritik? Är det dekorerade 
vaser? Är det svulstiga former? Är det färgsprakande gardiner? 
Någonstans i världen kanske de tillverkas ostört, men inte här. 
Vad är det vi tillverkar utan att ifrågasätta? Vad är vår smörja 
som oreflekterat alltid premieras? Jo, det rena och enkla.”…” 
Idag är det inte rosa som är kitsch. Det är inte löjligt med 
dekorationer och ornamentik. Det är grått som är kitsch. Less 
is more är patetisk anorexia-estetik. Hur banalt är det inte att 
se alla vita liljor, strama rum och alla enkla allglas? Det och 
ingenting annat är vår tids stora stiltomhet och smaklöshet.”…
”Är formgivning bara till för en liten utövande grupp som ska 
spegla sig i varandra. Vi vet alla att samhället inte är en likrik-
tad grupp. Är inte detta positivt? Borde inte detta synas även i 
svensk formgivning?”…”Varför skulle inte en produkt kunna 
vara funktionell och samtidigt ha en annan yta? Är verkligen 
en mugg med mönster icke brukarvänlig? Är fluffiga gardiner 
ett hot mot den egna hälsan?”… ”Vi lever i en tid där ingeting 
är vad man misstänker. Det banala är inte det man först tror. 
Den rena formen har blivit förfulad kitsch.

1.2 Positionering
 
Jag vill med min kollektion fylla de hål jag ser finnas i den svenska mo-
debranschen, bristen på glamour och färg.  Jag vill göra färgstarka kläder 
gjorda med tanke på det svenska klimatet. Färgstarka kläder för vuxna fö-
rekommer oftast i sommarkollektionerna i Sverige. Min kollektion är inte 
skapad för någon speciell årstid, jag har blandat vinter med vår sommar 
och höst. Jag vill visa att det går att använda färg året om, gillar man färg så 
gör man året om, det även på vinterhalvåret.  Jag vill här uppmärksamma 
mina två vinterkappor i kollektionen, de är både varma och vackra. I Sve-



rige är det inbitet att vackra ytterplagg inte är lika varma som sportjackor, 
vilket jag vill ändra på. Ska man gå omkring i en och samma kappa en hel 
vinter kan man lika gärna göra det i en snygg. Jag har sett alltför många tje-
jer förstöra sin outfit med en tråkig sportjacka. Jag vill inspirera svenskorna 
att använda vackra vardagsplagg och färg, året om!
  

1.3 Designidé

Jag vill med min kollektion sprida färg, glamour, energi, inspiration, 
humor och glädje med inspirerande färgstarka kläder i en vågad och 
utmanande styling. Kollektionen är skapad till den fiktiva Madame Bril-
liant (baserad på Anna Piaggi) som tycker livet är för kort för att spara på 
glamouren till senare tillfällen.

1.4 Designidéns avgränsingar/begränsningar
 
Mitt arbete handlar inte om billig kitcsh, minimalism, skärningar, ”slit och 
släng-plagg” eller inspiration från ett enda tema. Med min design vill jag 
inte göra nyskapande plagg med avantgardistiska skärningar. Jag vill hålla 
mig till klassiska plagg och göra dessa till något eget med färg och föränd-
ring genom applikationer och kompositioner av olika tyger. 
 Min kollektion handlar inte om översittarhet och status eller att passa in 
i mängden. Mina kläder är inte trendiga dagssländor. De ska vara person-
liga och tidlösa. I och med att ALLA plaggen är färgstarka så är det inget 
som försvinner i mängden, det handlar alltså inte om plagg som bäraren 
kan dämpa ner och göra basic i sin styling. 
 Kollektionen är inte gjord för catwalk/show, det är en kollektion som 
ska gå att använda i det vardagliga verkliga livet. En del plagg är gjorda i 
sidentyg och jag har inte lagt större vikt vid att de är opraktiskt med den 
typen av plagg då de måste kemtvättas. Det är designen på plaggen som är 
anpassade till vardagens bruk.



2. Designprocess

2.1 Tidsplan

V. 5-7 Research, tyginköp och skiss
V. 8 Starta upp modersplagget ”House”
V.9 Starta upp kappa 2
V.10 Starta upp kappa 3
V.11 Starta upp boleron 
V.12-16 Sömnad på kapporna
V. 17-19 Klänningar och hattar
V. 20 Rapportskrivning och fotografering
V.21 Färdigställa de sista detaljerna
V. 22 Examination

2.2 Arbetssätt
 
Jag ser på kroppen som en tom pannå som jag måste måla på med färg 
för att göra den lite härligare att se på. Likaså ser jag på plaggen, att de är 
tomma och måste dekoreras med applikationer och andra detaljer, tänk klä 
en julgran.
 Eftersom färgerna är bland det allra viktigaste i mina kläder kommer 
tyginköpen in mycket tidigt i mitt kollektionsskapande. Jag har en idé om 
vilka plaggtyper jag vill göra under tyginköpen, men inga färdiga skis-
ser. Jag är mycket impulsiv under den tyginsamlande perioden, köper på 
mig allt det jag tycker om utan en tanke på om tygerna kommer passa 
ihop med varandra eller inte. Jag bygger sedan kollage med tygerna för att 
bestämma hur mycket plats varje färg ska få ta i kollektionen. När jag har 
samlat på mig tygerna och färgerna kan jag börja skissa med papper och 
pennan, snabba linjeteckningar som jag sedan färglägger. Vid färglägg-
ningen hittar jag de färger som saknas och ännu en stor tyginköpsperiod 
kommer in i processen. Jag har i kollektionen använt mig utav alla de tyg 
jag köpt på mig. Mycket tid har lagts på att få denna brokiga samling tyger 
att faktiskt passa ihop. 
 Jag jobbar med många olika inspirationer som förenar flera olika känslor 
jag vill få in i kollektionen. Inspirationsbilderna föder nya inspirationer, 
känslan blir tydligare ju mer inspiration jag får in. I det här fallet hittade 
jag alla mina olika ursprungliga inspirationskällor i en enda person, Anna 
Piaggi, som senare gav idén till att döpa kollektionen till Madame Brilliant. 
Jobbar man som jag med ”more is more” som ledord så är det naturligt att 
inte ta bort saker i kollektionsbygget, som tex inspiration och den mängd 
av olika brokiga tyger och färger jag samlar på mig.
 Jag använde mig flitigt utav min intuition under hela arbetsproces-
sen. Jag kastade mig ut i saker med känslan att vad jag än gjorde så skulle 
det i slutändan bli något bra, vilket gjorde mig modigare att testa mina 
designidéer fullt ut. Vad jag än gjorde under arbetes gång så gick jag på 
magkänslan, minsta lilla tvivel så var det fel och jag fick tänka om. Mitt ar-
bete är mycket expressionistiskt och jag varvar skiss med sömnad i de rätta 
materialen. Hälften av idéerna till plaggen kommer upp när jag draperar 
och syr, jag följde därför aldrig skisserna slaviskt. Jag la ingen större vikt på 
mitt skissande och lämnade dörrar öppna för nya bättre idéer. Under hela 
arbetets gång var jag öppen för de förändringar som hela tiden skedde, och 
jag visste aldrig under projektets gång hur nästa arbetsdag skulle se ut eller 



åt vilket håll kollektionen skulle gå åt. Madame Brilliant kom in mycket 
sent i projektet. Madame Brilliant kom först när jag kom på att det var 
Anna Piaggi som var min främsta inspiration. På så sätt jobbar jag i oviss-
het, jag har ingen aning om under arbetets gång vad kollektionen kommer 
heta eller handla om i slutändan, detta gör det mycket mer spännande för 
mig som designer att ta fram en kollektion, jag hinner inte tröttna på min 
inspiration eftersom det kommer in nytt material under hela processens 
gång. 
 Jag jobbar på samma sätt när jag målar, jag går helt på känsla. Jag tycker 
inte om att skissa för länge på saker då jag tycker det tappar den expres-
sionistiska känslan. Resultatet ska ha samma lustfyllda energi som finns i 
de första skisserna. För att få denna skisskänsla i mina plagg tar jag snabba 
beslut och lägger inte i början stor vikt på resultatet. Jag har under arbetets 
gång i de flesta plaggen gjort som allra mest tre toiller. Det finns ingen 
anledning för mig att jobba för länge i toilletyg då det bara dödar min 
kreativitet. Jag kommer igång med skapandet när jag först fått klippa i 
de ”riktiga” tygerna och fått experimentera med olika applikationer och 
färgkombinationer. 
 När designerduon Eley Kishimoto får frågan om vilken som är deras 
favorifärg svarar de: ”Det utvecklas hela tiden. Våra favoritfärger förändras 
allt eftersom, till och med under dagens lopp. Vilka färger vi använder handlar 
om propotioner och sammansättning.” (utdrag ur utriven artikel från svenska 
Elle, 2001-2006). 
 Jag liksom många modedesigners som jobbar med färg låter färgerna 
komma i första rummet, Eley Kishimotos kläder har mycket enkla skär-
ningar och siluetter där det är färgerna och mönstren som tar plats. På 
samma sätt tänker jag med min design, jag lägger ner mycket mer tid på 
sammansättning av färgerna och mönstren i tygerna än själva plaggkon-
struktionen.
 Jag arbetade under hela processens gång med ett plagg i taget, det första 
plagget jag gör blir en grund för resten av hela kollektionen, jag kallar det 
för modersplagget. Mitt modersplagg i min examenskollektion är kappan 
”House”. Kappan tog mycket längre tid att skapa än resten av plaggen i 
kollektionen, jag experimenterar mycket i början med olika material och 
applikationer, letade efter den rätta kompositionen med applikationerna på 
plaggen. Det som tog mest tid i början av min designprocess var att jag var 
tvungen att gå ifrån skapandet för att kunna komma tillbaka till det med 
ny fräscha ögon. Jag jobbade mycket intensivt under korta perioder för att 
sedan smälta idén och reflektera över designen  lite längre. 
 ”När man är kreativ kör hjärnan hela tiden för fullt. Man suger till sig allt, 
man smälter det, man fotograferar allt- och sist kommer det ut som en idé och 
en design.”- Sonia Rykiel (Damernas Värld nr 7-06). 
 När modersplagget var färdigt kunde jag bygga vidare på kollektionen, 
men jag jobbade fortfarande med ett plagg i taget. I och med att jag vid 
det här laget beslutat mig för vilka material och tekniker jag skulle använda 
gick det fortare att ta fram plaggen. Kapporna och boleron i kollektionen 
var de plagg som jag tog fram först, resten av plaggen, klänningarna blev 
enklare och togs fram för att passa till kapporna och boleron. Det var när 
klänningsskapandet började som helhetstänkandet kom in i kollektionen. 
Jag experimenterade med olika mönster och färgkombinationer och gick in 
i detalj hur kollektionen skulle vara uppbyggd. Klänningarna och kapporna 
blev till pusselbitar som skulle passa ihop. Mycket skulle stämma ihop.  
 Eftersom kollektionen skulle fungera i det vardagliga livet var klänning-
arna tvungna att vara figurnära för att kunna bäras under kapporna. Alla 
klänningar förutom ”Théparty” blev enklare i hantverket och detaljmässigt 
än vad kapporna och boleron var, allt brokigt skulle nu sättas ihop och bli 



en helhet. Jag behövde inte lägga in lika mycket detaljer i klänningarna 
eftersom klänningarna i sig var detaljer till kapporna. Jag försökte få in så 
många olika stilar som möjligt i klänningarna för bärarens olika humör och 
dagar, fodralet ”Vintage” är damigt medan fodralet ”Rosette” blir både da-
mig och flickigt med den stora rosetten, den 50-talsinspirerade klänningen 
”Théparty” är anpassad för de dagar man vill sprida léenden omkring sig, 
”Babydoll” är både sexig och dockig, ”Ladybird” är präktig, flickig och 
de gula knapparna gör klänningen mer humoristisk medan ”Bride” är lite 
mer romantiskt avslappnad och bohemisk. De olika stilarna på klänning-
arna knöt samman olika inspirationer jag ville få med i kollektionen. Det 
klänningarna har gemensamt att ingen av dom går under knäna och att de 
allihop går att bära ihop med kapporna.  
 Sist av allt designade jag hattarna, med hattarna förstärkte jag kollek-
tionens excentriska känsla. Hattarna bidrog även med att få in ännu mer 
mönster och färg i kollektionen.
 I och med att jag som designer jobbar som stylist i mitt kollektinsbygge 
är det viktigt att jag får designa mina egna accessoarer och tillbehör som 
hattar, tights och scarfs. Helheten och stylingen från topp till tå är mycket 
viktig då det är färg och mönsterkombinationer jag jobbar med.
 En annan designer som jobbar på liknande sätt som jag är New Yorkba-
serad Susan Cianciolo: ”I leave the result to chance, fate, destiny, my passion 
and my need to create.”
 Hon jobbar mycket med att förändra tygerna genom patchwork-kollage 
med både nya och gamla tyger och konstnärliga naiva broderier. Resultaten 
blir mycket personliga verk. Hon målar även mycket, vilket syns tydligt i 
hennes kreationer.
 Annat värt att nämnas är att jag under min arbetsprocess storkonsume-
rar utländska modemagasin och spenderat mycket tid på modehemsidor. 
Eftersom jag har ett mycket osvenskt formspråk behöver jag titta utanför 
landets gränser för att få inspiration till mitt arbete. Det är på det sättet 
jag får koll på hur långt jag kan gå och fortfarande vara kommersiell.  Jag 
har haft fiktiva bollblank under hela arbetsprocessen; Manish Arora, Lulu 
Guinness, Tricia Guild, Betsey Johnson och Victoire de Castellano. Dessa 
designers har jag sett som mina kollegor och inspirationskällor. Det har 
gett mig vetskap om att det faktiskt finns en marknad för färgstarkt mode. 



2.3 Kollektinsmanus

Designidé/tema/innehåll
Kollektionen handlar om vardagsglamour. Att man kan klä sig i färgstarka 
kläder året, ta på sig sina festligaste plagg i vardagen. Jag vill inspirera 
människor att våga klä sig i sina drömmars plagg, att inte tänka så mycket 
på vad andra tycker och tänker. Kollektionen är skapad till den fiktiva 
Madame Brilliant (baserad på Anna Piaggi) som tycker livet är för kort för 
att spara på glamouren till senare tillfällen.

Inspiration/referenser
Anna Piaggi, Paris, Matisse (färg!), Elsa Schiaparelli, Lulu Guinness, 
Manish Arora, Tricia Guld, Victoire de Castellano, Maria Manuela, 20-tal, 
50-tal, inredning, Tamara de Lempicka, Benetton, Zandra Rhodes, Kawaii 
(japanskt gulligull), kvinnokroppen

Siluetter
Timglasformen, mycket midja, byst och rumpa

Färger
Kollektionen kommer vara i starka och klara färger, inspirerat av indiska 
färgkombinationer. Färgerna kommer att vara blått, cerise, rosa, lime, lila, 
vitt, rött, orange, svart och guld. Jag kommer att jobba med färgerna så 
att de förstärker varandra och ge varandra liv genom att använda mig utav 
många olika färger i en outfit. Svart kommer endast att finnas med som ac-
centfärg för att ge mer kontrast till kläderna. Svart är färgen som jag lägger 
till sist, tänk de svarta konturerna i seriernas värld eller som i konstnären 
Lichtesteins målningar. 
 Jag kommer även att blanda kalla och varma färger som bara passar ihop 
med den rätta färgkompositionen. Helheten i kollektionens färgpalett är 
viktig för att det ska vara rätt balans, jag jobbar mycket med ying och yang 
tänket i min färgpalett. 

Mönster och prints
Blommönster, prickar, ränder, transfertryck, svartvita fotografier, applika-
tioner, hus, moln, rosor och teparty.

Material och kvalitéer
Siden, ull, sammet, sidenorganza, fjädrar, hårfilt, bananfiber viscose, visco-
secrepe och polyester.

Viktiga detaljer
Applikationer, mönsterblandningar och bolero som ser ut som stoppad 
soffa.

Plaggidéer
Vinterkappa, vårkappa, bolero, fodralklänning, 50-talsklänning, babydoll-
klänning och tights.

Accessoarer
Pillerburk-hatt, hjärtformad hatt, hög panama-hatt, fjäderbandana randiga 
tights, rödblanka tights, Anna Piaggi-sminkning, orange cerise halsband 
och prismaörhängen.



2.4 Urval och designbeslut

Mitt arbete började med många olika inspirationskällor som under arbetets 
gång förvandlades och byttes ut mot nya. Även om man kanske inte kan 
se varifrån inspirationen kommer i slutresultatet så finns all inspiration 
jag haft med där. I och med att jag arbetar mycket med min intuition 
så finns all inspiration inbakt i kollektionen på ett eller annat sätt. I det 
här fallet har all min inspiration förenats i en inspiration; Anna Piaggi. I 
henne kunde jag hitta allt det som fanns med i min inspirationsbok; färg, 
glamour, excentriska damer, stilblandningar (nutid och dåtid), lekfullhet, 
streetmode, lyx, fashionabla Paris, brokighet och personlighet. 

Jag har i mitt arbete jobbat för att inte behöva döda mina darlings. Jag har 
under arbetes gång kommit fram till att det inte finns någon anledning att 
ta bort plaggidéer som är bra för att det inte tycks passa in med resten av 
kollektionen. Jag har jobbat för att få de missanpassade plaggen att passa in 
med hjälp av skapa nya plagg som får allt att passa ihop i slutändan.
 För att ta ett exempel; färgmässigt passar inte 50-tals klänningen ”Thé 
Party” och vårkappan ”Rosegarden” ihop. Rosorna på klänningen är starka 
i färgen och får rosorna på kappan att framstå blaskiga, men i och med 
att den gröna färgen på kappan är starkare än de gröna applikationerna på 
klänningen så passar de båda plaggen ihop färgmässigt, båda plaggen har 
mot en färgstark bakgrund lite mjölkigare applikationer. De är varandras 
ying och yang. 



I och med att jag tar fram ett plagg i taget till kollektionen så har jag inte 
behövt välja bort några designidéer. Jag skulle på det här sättet bygga en 
kollektion i all oändlighet samtidigt som att jag när som helst kan avsluta 
kollektionen och känna mig färdig med den.
 Det jag p g a tidsbrist i projektet fått välja bort i min kollektion är insi-
dan på plaggen, jag vill på insidan ha applikationer och tryck som binder 
samman utsida och insida på plaggen.
 Tidsbristen har också gett mig mindre tid till klänningarna i kollektio-
nen. Jag har valt att lägga mer tid på kapporna eftersom det är de jag tycker 
är de mest intressanta plaggen i kollektionen. Klänningarna är gjorda för 
att ge mer plats och uppmärksamhet åt kapporna. De svåraste besluten att 
ta i designprocessen var att bestämma kompositionen på applikationerna 
på kapporna. Det skulle vara snyggt runt om hela kappan ifrån alla vinklar 
och det fick inte bildas några hål, gator eller andra störande moment. Sam-
tidigt som det var tvunget att lämnas luft mellan applikationerna skulle det 
kännas maffigt med många applikationer. Jag valde att göra kapporna utan 
allt för mycket vidd. Hade det varit för mycket vidd hade inte applikatio-
nerna kommit fram, de hade försvunnit in i vecken.
 Den gröna vårkappan ”Rosegarden” var från början tänkt att ha hjär-
tapplikationer i filt fastbroderade. Då jag insåg att det tog alltför lång tid 
att sy på hjärtappplikatinerna och att resultatet såg hemmagjort ut valde 
jag att göra en rosenträdgård. Den gröna färgen på kappan påminde mig 
om den första grönskan som är på våren och de härliga dofter som finns i 
en rosenträdgård. Jag valde att ha tre olika rosa färger på rosorna för att ge 
en så verklig känsla som möjligt av en rosträdgård med olika sorters rosor. 
Hjärtanen försvann inte från kollektionen, jag valde att göra en ceriserosa 
hjärtformade pillerhatt till roskappan.  
 



2.5 Designutvecklingsboard för tre av plaggen







3. Resultat 

3.1 Kort beskrivning av kollektionen

Jag har skapat drömgarderoben för färgstarka tjejer med kvinnliga former 
i alla åldrar som vill sticka ut ur mängden med exklusiva kläder och starka 
färger. Tjejer vågar ta för sig av livet med vardagsglamour och humor. 
 Plaggen har fått sin personliga stil genom applikationer och spännande 
färgkombinationer. Kollektionen är byggd på klassiska plagg och skärning-
ar för att ge en tidlös känsla, tanken är att plaggen kvalitets och designmäs-
sigt ska överleva flera säsonger. 
 Kollektionen är en mix av vinter, vår, sommar och höstplagg. Klän-
ningarna kan användas året om, på vintertid tillsammans med tights och 
bolerojacka, på sommartid utan något, alla kläderna går att anpassa med 
olika tillbehör efter årstiden. 
 Kollektionen består av två färgstarka vinterkappor anpassade för det 
nordiska klimatet, en vårkappa som även går att använda inomhus vinter-
tid, en bolero tänkt att ha till kortärmade klänningar vintertid, sex klän-
ningar i helt olika stilar, tre tights och sex hattar, mer eller mindre festliga.



3.2 Bilder på kollektionen på person/modell



3.3 Ett uppslag/sida med samtliga plaggskisser



Vinterkappa ”Memories”
Kappan är inspirerad av väggar fyllda av gamla ramar med fotografier på släktingar.
Kappan är gjord av ett kraftigt syntetmaterial och är vadderad. Ramarna är gjorda av 
guldband och fotona i ramarna är transfertryck. Guldtyget på kappans ärmar, krage 
och bård ska symbolisera ramarna på kappan.

Tights ”Lollipop”
Randiga trikåtights  med lycra. 

Klänning ”Ladybird”
Klänning i 20-talsmodel. Midjan är något nedflyttad, men fortfarande markerad. Krå-
set och prickarna ger en dockig känsla. Materialet är viscose crepe, knapparna är i gul 
plast och ger klänningen en lekfull känsla.

Pillerhatt ”Heart”
Hjärtformad hatt i hårfilt

Outfit 1

3.4. Outfits

Scarf ”Mushrom”
Rödvit prickig scarf i chiffong



Klänning ”Babydoll”
Babydollklänningen är inspirerad av 50-tal och 20-tal.Midjan är mycket 
markerad och ger kjolen en krinolinkänsla. Materialen är två olika sidenty-
ger. Denna outfit ska ge en känsla av den opiumrökande 20-talsdivan.

Bandana ”Diva”
Svart bandana gjord i bananfiber med fjäderapplikationer.

Outfit 2



Vinterkappa ”House”
Kappan är inspirerad av höghus som sträcker sig upp mot himlen, längst 
ner har kappan butiksfönster och en port, samt träd.
Kappan är gjord i ull och är vadderad  för att tåla det nordiska vinterklima-
tet. Applikationerna är påsydda. Modellen har en markerad midja vilket får 
den vadderade kappan att verka nättare än vad den är. 

Klänning ” Rosette”
Denna fodralklänning är gjord i siden, crepe de chine. Den stora rosetten 
gör denna damiga klassiska modell humoristisk och flickig.

Pillerhatt ”Glamour”
Svart rund pillerburk i hårfilt med flor och fjädrar.

Outfit 3



Bolero ”Divan”
Boleron för tankarna till en stoppad röd sammetsmöbel. Boleron är vad-
derad med tanke på att man ska ha den till klänningar vintertid. 

Klänning ”Vintage”
Denna fodralklänning är helt gjord i ett mönstrat vintagetyg. 

Tights ”Disco”
Röda stretchiga glansiga tights i syntetmaterial.

Pillerhatt ”Royal”
Lila pillerburk i hårfilt med flor, fjädrar och guldband samt liten ramappli-
kation i transfertryck.

Outfit 4



Vårkappa ”Rosegarden”
Kappan är inspirerad av en rosenträdgård med olika sorters rosor. Fodret i 
kappan är bestruken med rosenvatten för att ge en känsla av att man kliver 
in i en äkta rosträdgård. De över hundra handgjorda rosorna och bladen 
är gjorda i organzasiden och håller formen även om de blir tillplattade. 
Gördeln bak på ryggen är dekorerad med en gigantisk organzaros. Kappan 
har fickor i sidsömmarna.

Klänning ”Bride”
Sidenklänning gjord i två stycken med långt band insytt i sidsöm att knyta 
runt midjan Klänningen är kortare fram än bak för att ge en känsla av 
brudens slöja. På bröstet sitter en ramapplikation med ett fotografi på ett 
brudpar. Ramen är besmyckad med chiffongrosor och blad. Fållen är våg-
formad för att ge en romantisk lätt känsla i klänningen.

Pillerhatt ”Heart”
Hjärtformad hatt i hårfilt

Outfit 5



Klänning ”Théparty”
Klänning i rosavitt rutigt bommullstyg. Inspirerad av ett dukat bord, där 
den helklockade kjolen symboliserar bordsduken. Bakverken och théservi-
sen är påsydda applikationer gjorda i olika material; siden, bomull, pärlor 
och syntet.
Underkjolen är gjord av tyll i två olika rosa nyanser.

Tights ”Lollipop”
Randiga trikåtights  med lycra.

Hatt 5

Tights ”Lollipop”
Randiga trikåtights  med lycra. Tights ”Lollipop”
Randiga trikåtights  med lycra. 

Hatt ”Panama”
Hatt i panamastrå. Panamahatten har fått en kvinnlig form genom att den 
blivit mindre och högre och blivit dekorerad med flor.

Outfit 6



4. Diskussion

Jag har under arbetes gång haft ett kommersiellt tänk, jag har hela tiden 
när jag tagit mina beslut ställt mig frågan om plagget är något jag själv 
kunnat tänka mig använda till vardags. Det har varit mycket viktigt att 
kollektionen inte har blivit alltför galen, utan bärbar i vardagssammanhang. 
Det jag inte haft i tanke är vad priset på plaggen hade blivit ute i butikerna. 
Mina kappor är otroligt påkostade och det är inte många som skulle kunna 
lägga ut de pengarna på kläder, i alla fall inte i Sverige. Skulle jag satsa på 
den här typen av påkostade plagg hade jag behövt vända mig till den Japan-
ska och Amerikanska markanden, där både pengar och intresse för den här 
typen och mode redan finns. 
 Min kundgrupp är de som handlar exklusiva färgglada plagg och acces-
soarer hos bl.a Sonia Rykiel: ”Jag avskyr när kvinnor inte tar vara på sina 
fördelar. Det är mycket viktigt att veta hur man får ut det bästa av sig själv” 
,Damernas Värld nr 7-06, Lulu Guinness ”De som gillar det jag gör är 
kvinnor som går sin egen väg, som inte vill se ut som alla andra. Kvinnor med 
humor.”,Damernas Värld nr 3-07, Eley Kishimoto ”Kunden är en kvinna 
som är självständig och intelligent. En person som har varit med om en del. 
Hon tycker om kreativ design och produkter med integritet”,Modette nr 1-07, 
Betsey Johnson ”Fashion doesn’t have to be serious- in fact, it can and should 
be really fun”, Nylon september 06 och Manish Arora ”Fashion should not be 
taken so seriously- after all, it’s only clothes. You have to smile when you make 
them and smile when you wear them”, Elle Decoration UK march 06.
 Kapporna i kollektionen är spjutspetsplaggen som inspirerar kunden 
att köpa mina billigare plagg; tightsen, de enklare klänningarna, halsband, 
scarfs och hattarna. Att byta till ett billigare material för att få ner priset 
på plagget motsätter sig till min grundidé för kollektionen, men däremot 
skulle jag tänka mig att utöka sortimentet med enklare färgstarka plagg i 
bra kvalitéer som lätt går att producera. Så som tights, strumpor, under-
kläder, linnen, enklare klänningar mm. Kapporna är i dagsläget någonting 
mellan Haute Couture och ready to wear och min ambition som modede-
signer är att göra användbart mode med exklusiv känsla.
 Min kollektion har allt det jag från början ställde som krav, det är färg-
starka, exklusiva bärbara plagg som fungerar i vardagssammanhang. 
 Alla plaggen i kollektionen har den personliga prägel jag velat ha från all-
ra första början. Tanken var att plaggen skulle kännas tidlösa och det tycker 
jag att jag har lyckats bra med i och med att jag hållit mig till klassiska 
siluetter och att jag gett varje plagg den personlighet det krävs av plagg för 
att de ska överleva flera säsonger.
 Jag trodde att kollektionen skulle bli mer sexig i början av designproces-
sen. Men de beslut jag har tagit att ha färgglada tights istället för nakna 
ben har tagit bort mycket av den sexiga känslan, dekoltagen i klänningarna 
visar inte tillräckligt med bröst för att betraktas som sexiga urringningar. 
Plagg som visar alltför mycket hud är dessutom något som många kvinnor 
undviker att använda till vardags. Jag låter kvinnan i plagget få vara sexig 
med sin egen styling och personlighet. Personligen så tror jag inte att man 
kan göra en människa sexig genom kläder om kvinnan ifråga ändå inte vill 
vara sexig.  

Jag har med min kollektion skapat mitt koncept för hur jag vill jobba med 
mitt eget märke. Jag har hittat något jag kan bygga vidare på.
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