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SAMMANFATTNING

Mitt projekt Wo lai zi ruidian (Svennebanan i Taiwan) handlar om att göra en 
kollektion mönster som beskriver min fem månader långa vistelse i Taiwan. 
Mönstren ska ge känslan av ett annat land där målet är att människor i Sver-
ige ska kunna föra in element av, eller känslan av Taiwan i sitt hem. Mönstren 
appliceras på produkter som för tanken till ett vardagsliv i Taiwan; digitaltryckt 
bomullsvara uppsytt till sittpuffar och stickade filtar. Kollektionen består av sju 
olika mönster som tillsammans beskriver min upplevelse, energin och kaoset 
från vardagen i ett annat land.

CONCLUSION

My project Wo lai zi ruidian (Svennebanan in Taiwan) is a collection of pat-
terns that tell a story about the five months I spent living in Taiwan. The pat-
terns aim to portray my visual experience of the country and inspire people 
to weave some feeling of taiwan into their homes. The patterns themselves 
are designed for use in everyday products; digitally printed cotton fabrics 
for upholstery products and knitted patterns for blankets. The collection is 
comprised of seven different patterns which all describe the my experience of 
discovery, energy and everyday chaos that I got from my time in Taiwan.
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INLEDNING

”En vanlig morgon består av att vakna upp, lite småhungrig och vilja äta 
frukost. Jag samlar ihop mina saker. Jag passar mig när jag ska svänga runt 
hörnet utanför lägenheten, för mopedisterna tittar sig inte för. Hela staden är 
i full gång fast klockan bara är sju på morgonen. Alla matstånden är öppna. 
Självklart tar jag mig till ståndet men den färskpressade juicen först. Vilken 
juice vill jag ha idag? Om jag inte är sugen på juice så finns oändligt många 
andra val som kaffe, bubblemilktea eller kanske en lemonmilktea. Nu är det 
bara att bestämma var jag vill äta min frukost. Allt går att få tag på! Men jag 
måste passa mig. Jag måste alltid kolla var jag går! Taxibilarna kör i full fart 
trots att hela gatorna är fyllda av folk, hundar och matstånden fulla med fisk, 
kött, torkad frukt och så får jag inte glömma att se upp för mopedisterna 
såklart.”

I Taiwan deltar man i en vardag som är intressant, spännande och alldeles 
fantastisk! Det är vad jag vill skildra i mina mönster, en vardag som Sverige 
inte ens kommer i närheten av. Jag vill också använda i mitt examensarbete 
till att utveckla mitt mönsterskapande.

BAKGRUND

Under höstterminen 2011 studerade jag i Taiwan på Fu Jen Catholic 
University. Under halvåret jag var där reste jag runt och såg stora delar av 
landet. Jag dokumenterade min resa dagligen genom att fotografera mina 
upplevelser. Nya intressanta detaljer i vardagen uppenbarade sig varje dag 
som gick. I mina foton syns energin och kaoset i landet genom bilder på 
människor, paraplyn, mopeder, elledningar, tempel, herrelösa hundar, natt-
marknader, matmarknader, djungeln och så vidare. Taiwan är en fantastisk 
upplevelse som jag vill dela med mig av. Jag vill att människor får upp ögonen 
för Taiwan därför att det är ett vackert land med ett fint inslag av religion och 
ett otroligt trevligt och öppet folk. I fotona tar jag avstamp till mitt examenspro-
jekt.



1. 3

SYFTE OCH MÅL

Mitt syfte är att skapa en kollektion textila mönster som återger känslan från 
min upplevelse av Taiwan. Jag ska i mitt examensarbete analysera fotona och 
komma fram till vad som är intressant och vilket formspråk som skildrar landet 
på bästa sätt. Jag vill visa känslan från min resa med en kollektion mönster.
Jag önskar att människor ska kunna föra in element av Taiwan i sina hem. 
Tygerna appliceras på två sittpuffar och tre filtar. För att återkoppla produk-
terna till landet som är hela mitt tema och inspiration i mitt arbete. Sittpuffarna 
ska ge upplevelsen av hur sittplatsen ofta är utformad i ett Taiwanesiskt hem, 
nära golvet. Filtarna ska skapa förståelse för att detta inte bara är ett varmt 
och exotiskt land. Vintertid är det kallt inomhus och lägenheterna är dåligt 
isolerade. Filtarna ska frambringa känsla för behovet av att kunna värma sig 
i en kall lägenhet. För att ytterligare öka upplevelsen vill jag få in det taktila i 
textilierna. Jag vill förflytta Taiwan hit till Sverige.

Mina problemformuleringar är:

Kan jag berätta en historia med mönster?

Kan jag skapa en produkt som ger känslan av ett annat land?

METOD

Jag använder mig av en förstudie som jag gjort i ett föregående designprojek-
tet. Under det projektet valde jag ut foton som visar känslan jag vill förmedla 
från Taiwan. Jag utgick ifrån fotona och började teckna på mönster. Skisserna 
scannade jag in i datorn och arbetade vidare med dem där. Under projektet 
övade jag på olika sätt att rapportera mönster. Hur jag medvetet använder 
mig av olika sätt att rapportera mönster för att visa olika uttryck. Jag 
designade ett antal mönster som jag nu utgår ifrån i mitt examensarbete.

Jag skissar mycket för hand och scannar in dem i datorn för att arbeta med 
rapporteringen. När jag designar mönster för trikån arbetar jag direkt i 
materialet. Jag vill ta fram ett tyg som ger en tydlig taktil känsla.

I trycket skissar jag mest för hand som jag sedan rapporterar i datorn. Under 
arbetets gång för jag arbetsdagbok och dokumenterar mitt arbete genom att 
fotografera processen. Skisserna finns i min arbetsdagbok, för att jag ska 
kunna följa min designprocess.
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AVGRÄNSNINGAR

Jag riktar mig mot den privata marknaden. Kollektionen designas för männi-
skor som vill fly undan vardagen. Den ska ge människor en känsla av att vara 
på en annan plats, i ett annat land. Det viktiga med mönstren är att känslan 
av Taiwan kommer till sin rätt. För att utmana mig själv bestämmer jag mått 
på kuddar och filtar innan jag designar mönstren. Det vill jag göra för att 
kunna formge mönster som är placerade och rapporterade i olika skalor som 
är speciellt framtagna för produkten. Jag kommer att arbeta med tryck och 
trikå i kollektionen. Jag använder mig av digitaltryck. Den tekniken väljer jag 
därför att jag då kan arbeta fritt med storleken på mina mönster. För att kunna 
lägga ner så mycket tid som möjligt på att rapportera mönstren kommer jag 
ta hjälp av Tobex och låta dem digitaltrycka mina mönster. Trikån ska tillföra 
den taktila känslan i kollektionen. I trikån kan jag experimentera med mina 
mönster och designen på filtarna varför jag väljer att arbeta i trikå när jag ska 
arbeta fram dem.

URVAL AV FOTON

Till mitt tidigare projekt valde jag ut sex stycken foton som jag tyckte visade 
Taiwan och hur jag upplevde landet. När jag nu noggrant granskar fotona igen 
så ser jag att bilderna ger en känsla av att Taiwan består mest av djungel och 
grönska. I fotona syns inte myllret av människor, mopeder, elledningar, tem-
pel, herrelösa hundar, nattmarknader och matmarknader som finns i städerna. 
Fotona stämmer inte överens med min upplevelse. Staden och dess liv måste 
få ta mer plats i mitt urval av motiv. Så jag börjar gå igenom alla foton jag tagit 
igen. Nu ser jag en fler motiv som jag tycker bidrar med det som saknas, det 
vill säga kaoset och energin i staden.

Mitt slutgiltiga val av bilder sätter jag ihop till ett kollage som får fram känslan 
och den upplevelse jag vill förmedla. Det mynnar ut i två kollage som är mina 
utgångspunkter under hela mitt projekt.
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SKISSARBETE

Mitt skissarbete började som sagt under mitt tidigare projekt. Då försökte jag 
fånga vad jag såg i fotona jag valt ut. Det blev skisser med tema djungel. Men 
Taiwan för mig är både växtlighet och städer. Därför börjar jag prova att föra 
samman djungeln och staden. Livet på gatorna är något jag fokuserar på. Jag 
börjar teckna mopeder, elledningar och växtlighet. Jag för samman många 
element som tillsammans kan berätta om en vardag i Taiwan.
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INSPIRATION

För att komma vidare i mitt skissande undersöker jag vilka textila mönster 
som finns på marknaden idag och hur jag vill arbeta i förhållande till dem.

Josef Frank är en inspirationskälla för mig. Han använde sig av otroligt my-
cket detaljer och färger i sina mönster. Varje form i mönstren är fantastiskt 
bearbetade. Samtliga mönster berättar sin egen historia, enligt mig. Han 
arbetade med ett myller av detaljer som aldrig blir ansträngande att betrakta. 
Det är ett slags organiserat kaos. Han formgav på ett sätt som jag vill åt. 
Genom mina mönster vill jag berätta om vardagen i Taiwan och det vill jag få 
fram med hjälp av ett myller av detaljer. Trots att mina mönster kommer vara 
fyllda av olika händelser så önskar jag att mina mönster ska kännas som 
Josef Franks organiserade kaos.

Hanna Werning (byhanna.com, 2012) är en frilansande mönsterdesigner som 
jag tycker arbetar på ett liknande sätt. Skillnaden är att hon använder sig av 
mer förenklade mönsterbilder, inte lika många detaljer i varje form. De fören-
klade formerna tar jag med mig som inspiration till mina mönster.

Även i Ernst Billgrens (ernstbillgren.se, 2012) konst har jag hittat inspiration 
till mitt sätt att arbeta. Han målar tavlor där motivet är vanliga rum som vi 
lever i men sätter in djur i sina bilder som ersätter oss människor. Det gör att 
hans konst blir intressant på ett helt nytt sätt. Jag vill också skapa de detaljer 
som gör att mina mönster blir extra intressanta. Att det ska gå att upptäcka 
fler detaljer och händelser ju längre man tittar på mönstren. Det vill jag skapa.

REFLEKTION ÖVER MINA UPPLEVELSER

Jag reflekterar hela tiden över vad som är viktigast att arbeta fram i mina 
mönster. Vad tänker jag på när jag ser tillbaka på min upplevelse och tittar på 
kollagen med fotona. Jag ser myllret av händelser framför mig på gatan. Det 
första jag häpnades över i landet var att mat såldes direkt på gatorna. I små 
stånd såldes en salig blandning av all sorts mat där fisk och kött dominerade. 
Allt gick att köpa nästan dygnet runt. Trots att det var minst trettio grader 
varmt använde de inget speciellt kylsystem. Isbitar låg direkt på bänken och 
där förvarades maten.
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Jag blev också förvånad över att folk i Taiwan alltid använder paraply, oavsett 
om det är sol eller regn. Det säljs paraplyn i varje gathörn. Anledningen är 
att de inte vill bli bruna. Efter ett tag så gick också jag runt med paraply i det 
fina vädret för solen var för stark även för mig som trots allt ville bli brun. På 
gatorna var det svårt att ta sig fram stundtals. Det var ett virrvarr av mopedis-
ter, bilar, cyklar, matstånd, för att inte prata om alla paraplyer.

Mitt i kaoset kunde jag helt plötsligt passera ett vackert tempel, som med sin 
skönhet alltid fångade min uppmärksamhet. Religionen är viktig för Taiwanes-
er. De ställer till med en folkfest varje gång en gud fyller år som kan jämföras 
med våra musikfestivaler.

Firande av en guds födelsedag.

Ett tempel mitt i stan.

Taiwaneser som skyddar sig mot solen.
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Längs med gatorna och kors och tvärs över himlen, gick elledningar i en 
sådan oreda att man funderade över hur elsystemet ens kunde fungera.

Detta blev min vardag! En vardag som var intressant, spännande och alldeles 
fantasiskt. De här upplevelserna vill jag skildra i mina mönster.Elledningar kors och tvärs över gatan.

Ett vanligt kaos som uppstår längs med gatorna i Taiwan.
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MÖNSTERDESIGN

De ledord som jag går efter när jag skissar på mina mönster är positivt kaos, 
sprudlande, detaljrikt och berättande.

Jag letar efter detaljer i varje foto och försöker komma fram till vad det är jag 
vill visa. Varför de här fotona bidrar till min helhetsbild av Taiwan.

Vilka detaljer sammanfattar min upplevelse av Taiwan? 

Vad behöver jag visa för människor som inte sett vad jag sett, för att få dem 
att uppleva en liten del av vad jag varit med om?

Jag börjar teckna mopeder, fiskar, bananer och palmblad. Jag börjar arbeta 
på rapporter för hand och sätter ihop olika delar där jag försöker eftersträva 
myllret som existerar på gatorna i Taiwans huvudstad Taipei. Det var där be-
fann jag mig den största delen av min resa.
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Jag scannar in skisserna i datorn och arbetar vidare med rapporterna där. Jag 
vill få ett djup i mönstren och det är viktigt för mig att handens arbete ska vara 
tydligt. Därför är jag noggrann med att jag alltid tecknar alla detaljer jag vill 
använda i mönstren för hand och sedan scannar i dem i datorn. För att få ett 
djup i bilden arbetar jag med olika lager i Photoshop. Jag färglägger mönstren 
i datorn och inser att ytan känns lite väl platt med bara enfärgade ytor. Oavs-
ett om jag arbetar med många lager och olika perspektiv. Mönstren blir ändå 
relativt platta.

Så jag börjar skissa på nytt sätt och den här gången använder jag mig av 
akvarell. Då blir ytan mer levande. I akvarellen arbetar jag med lager på 
lager, så känslan av vatten blir tydlig. Jag vill visa att Taiwan är en ö som är 
omgiven av vatten. Dessutom står akvarellen för regnet. Det fick jag verkligen 
uppleva, regnet som aldrig slutade. Akvarellen blir viktig för att visa en del av 
upplevelsen och ger samtidigt ett nytt liv till mönstren.

Ytorna är färglagda i datorn enbart. Här har jag använt mig av akvarell också.
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FÄRGVAL

När jag gör mina färgval utgår jag ifrån mina kollage och tar ut de färger som 
dominerar. Taiwaneserna använder sig ofta av väldigt klara färger. Därför 
väljer jag att försöka fånga kulörerna med hjälp av akrylfärg och hittar genast 
färgnyanser som stämmer överens med kollagen och min bild av Taiwan. Jag 
använder mig av två olika färgskalor. En lite dovare med brun, olivgrön, svart, 
senapsgul, gråblå och rosa.

I den andra färgskalan använder jag mig av en aning starkare färger som rep-
resenterar en annan del av Taiwan. Den består av lila, gul, rosa, grön, turkos 
och svart.
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FÄRGDISKUSSION

Min externa handledare är Hanna Bolin som arbetar som designer på Berge 
Consulting AB. Hanna är mitt bollplank när jag har arbetat med bland annat 
färgvalen i mitt projekt. När jag visar henne vilka färger jag tar fram ger hon 
mig ärlig kritik. Hon säger att de färger som hon ser framför sig i mina mön-
ster inte är de hon ser i kollagen. Hon får mig att inse att jag kör på ”säkra 
kort” genom att plocka ut de färger jag vanligtvis arbetar med i mina mönster. 
Jag går inte ”fullt ut” för att hittat Taiwans färger.

Hon får mig att analysera mängdförhållanden i fotona. Vilken färg syns det 
mest av? Vilka kulörer behövs för att Taiwan ska komma till sin rätt? Detta gör 
att jag arbetar om en av mina färgskalor. Sen kan jag gå in i verkstäderna och 
testa båda färgskalorna och komma fram till vad jag känner passar bäst ihop 
med kollagen.

När jag färglägger mina mönster i datorn med de färgskalorna jag tagit fram 
tycker jag inte att jag lyckats fånga Taiwans färger fullt ut. För att lyckas göra 
det väljer jag ut två bilder ur kollagen som visar Taiwans vardag och som 
verkligen visar på vilka färger som är vanliga i landet.

Från de här bilderna tar jag fram en ny färgskala.
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VIDAREARBETE MED SKISSERNA I DATORN.
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WORKSHOP 

Jag funderar länge över vilka storlekar på rapporterna som är lämpligast för 
mina olika mönster. Det är svårt att bilda sig en uppfattning om det när jag 
sitter och arbetar på datorn hela tiden. Jag vill också värna om miljön 
varför jag inte vill skriva ut för många kopior av mina mönster. Jag och en 
klasskompis anordnar en liten workshop. Jag skriver ut mina mönster på 
overheadpapper istället, för att testa storleken fritt på overheadapparaten. Det 
är en väldigt givande liten workshop.

Jag upptäcker under workshopen att många av mina mönster är riktade. 
Vilket inte kommer passa på sittpuffarna.

Jag kommer underfund med att jag kan kombinera två mönster på varje sitt-
puff, ett riktat runtomkring puffarna och ett annat oriktat mönster på sittytan.

Nästan alla mina mönster är bättre när jag ser dem i stor skala, vilket jag vill 
att mina filtar ska ha. De ska bestå stora rapporter eller mönsterbilder, men 
samtidigt vara olika stora i skalan i förhållande till varandra. De ska fortfar-
ande kunna vara intressanta bredvid varandra. Jag kommer även fram till att 
jag vill använda mig av det fiskmönster jag har, som är riktat. Det symbolis-
erar för mig matstånden som gatorna är fyllda av.

Genom att fota handen med i bilden kan jag se  vilken storlek jag provat i efterhand.



1. 18

SKISSARBETE I TRIKÅN

Flatstick

Jag skissar på många olika mönster för filtarna. Tanken är att jag ska leka 
mer med skalan på dem. Jag vill göra hela mönsterbilder eller förstora upp 
skalan på mönstret, kanske till och med överdriva storleken. Jag har lärt mig 
sedan tidigare att när man ska sticka ett mönster krävs det att man arbetar 
med det direkt i stickmaskinen. Då experimenterar man sig fram till det bästa 
resultatet.

Jag har tidigare bestämt mig för att filtarna ska tillföra den taktila känslan till 
kollektionen. Därför arbetar jag med mönster där struktur kan tillföra något. 
Jag vill testa tre stycken. Två som bidrar med känslan av djungel och ett som 
visar stadslivet. Det är kombinationen av staden och djungeln som är Taiwan 
för mig. Jag använder mönster som tillsammans bildar min upplevelse av 
landet.

Jag provstickar på flatstickmaskinen under min första dag i trikåverkstaden. 
Det första jag vill testa är ett trefärgsmönster som föreställer bananklasar och 
palmblad.

För att skapa en struktur i mönstret prövar jag att använda en reliefstickning 
på bananerna. Jag stickar med ullgarn i bakgrunden och bananerna med ett 
akrylgarn, därför att jag planerar att tvätta tygprovet. Då filtas ullgarnerna ihop 
och akrylgarnerna blir som en relief på rätsidan. Jag vill komma åt känslan av 
att man kan plocka bananerna. Jag provstickar upp två olika skalor på mön-
stret, med olika strama reliefer på bananerna. Filtningen på tygproverna gör 
att mönstret får mer en karaktär.

Färgerna väljer jag utifrån min första färgskala och de två bilder som jag tagit 
ut från mitt kollage, som jag skrivit om tidigare i rapporten under rubriken 
färgval.

Mönstret jag stickar upp. 
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Flatstickmaskinen.

Struktur efter tvättning. Rätt färger.
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Jag provstickar även upp mitt fiskmönster. I det mönstret vill jag försöka 
arbeta fram en struktur som påminner om fiskfjäll på vissa utvalda fiskar. Allt 
detta för att få fram liknande relief som på båda filtarna. Även här stickar jag 
med ull och akrylgarner. På ett prov testar jag att låta vissa nålar hoppa över 
att sticka på vissa fiskar, för att få fram en annan struktur på maskorna. Det 
blir inte bra efter att jag filtat provet. Strukturen blir knappt kännbar.

Nästa steg är att experimentera med samma relief som på bananerna men att 
testa olika fästpunkter, så det blir en mer detaljerad struktur. Fästpunkterna 
placeras fel och hamnar på rätsidan av tyget.

Strukturen blir inte som fiskfjäll varför jag blir inte nöjd med resultatet. Nästa 
steg blir därför att placera fästpunkterna på baksida av tyget. Efter filtning ser 
reliefen ut lite som vågor.

Fiskarna kom inte till sin rätt i trikån. Så jag bestämmer mig att ta med det 
mönstret till digitaltrycket och arbeta vidare med det där.

Fästpunkterna sitter på baksidan. Vågig 
struktur.

Fästpunkterna placerats på framsidan.

Provet där nålar hoppar över vissa 
maskor.

Mönstret jag stickar upp. 
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Rundstick

När jag testar mina mönster i rundsticket har jag förberett tre olika mönster 
som jag vill provsticka. Jag börjar med mitt stadsmönster som jag ändrat på i 
rapporten, för att det ska gå att framställa bättre i stickning. Jag är tvungen att 
arbeta om antalet pixlar i mönstret därför att jag anpassat pixlarna efter digi-
taltrycket. Nu behövs mönstret varför jag scannar in i datorn igen i en lägre 
upplösning. Skalan på det här mönstret bestämdes under workshopen som 
jag beskrivit tidigare i rapporten. Rapporten är ungefär hälften av maskinens 
bredd, vilket innebär att rapporten upprepas två gånger i sidled och en gång 
på höjden på en filt. Jag prövar att sticka den i de två olika färgskalorna jag 
tagit fram. Den murriga färgskalan går att hitta bland ullgarnerna. I den andra 
lite färggladare skalan använder jag mig av bomullsgarner. De färgerna
passar bäst när jag jämför med mina uttagna bilder som jag plockar ut 
färgerna ifrån.

Mönstret jag stickar upp. 

Rundsticks maskinen jag stickar på.
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Provar filten mot kroppen.Färdiga tyget.Murriga färgskalan.

För pixlig arbetar om.
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Nästa mönster jag provstickar är bananerna som jag redan testat i flatsticks-
maskinen. Jag vill se om jag kan experimentera fram en fin relief på bananer-
na även på rundsticksmaskinen. Det går inte att göra en relief på bananerna 
konstaterar jag och stickteknikern omedelbart. Men det går att göra en relief 
på konturerna om jag tillsätter ett elastangarn. Det gör att garnet som 
elastangarnet stickas ihop med drar ihop sig och står upp som en relief efter 
tvätt. Det testar jag.

Det blir inte bra. Områdena som inte krymper blir melerade av garn där vissa 
maskor tränger upp, vilket beror på att det är för stora områden som inte 
stickas med elastangarn. Vanligtvis använder man den här reliefen på hela 
ytan, men jag vill bara ha effekten på utvalda delar av mönstret.

Även skalan på detta mönster bestämdes under workshopen tidigare. Rap-
porten är ungefär hälften av maskinens bredd, vilket innebär att rapporten 
upprepas två gånger i sidled och en gång på höjden på en filt. För att skapa 
lite mer liv i ytan på mönstret placerar jag dit några gula prickar bland bladen. 
Jag tycker att det här mönstret kompletterar de andra mönstren väldigt bra. 
De representerar olika delar av Taiwan. Färgerna väljer jag som tidigare 
utifrån mina utvalda bilder från kollaget.

Garnet tränger upp där det inte ska sticka.

Mönstret jag stickar upp.



1. 24
Närbild på det färdiga tyget.

SKISSARBETE I DIGITALTRYCK

Jag väljer att arbeta med digitaltryck därför att jag vill prioritera mer tid för 
bearbetning av mina mönster. Digitaltrycket passar väldigt bra då jag tycker 
det är viktigt att använda mig av akvarell i mina mönster.

Jag trycker mina tyger hos ett företag, Tobex i Borås. Anledningen till det, är 
att de trycker upp tyget snabbt och provar sig fram tills de hittar rätt nyans. 
Samtidigt är det viktigt för mig att de har ett tydligt miljöengagemang. De har 
medvetet valt bort lösningsmedelsbaserade färger och digitaltrycker enbart 
med vattenbaserade pigment- och dispersionsfärger som är snälla mot
naturen. De har låg vattenförbrukning, vid t ex. rengöring av filter och låg 
energiförbrukning. Maskinerna drar lite ström och de har genomgående låg-
energilampor i lokalerna.

Innan jag lämnar bort mönstren för färdigtryckning testar jag att trycka i skolan 
på olika slags kvalitéer. Det jag redan vet är att det krävs ett relativt tjockt tyg 
för att det ska bli bra kvalité på sittpuffarna. Därför provtrycker jag på tre olika 
kvalitéer. Ett satin bomulls tyg och ett tjockt tyg med väldigt lite synlig struktur 
samt ett bomulls duck tyg som är tjockast och har en tydlig ytstruktur. Färger-
na återges bäst på Satin tyget men jag gillar strukturen mer på Duck tyget.
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I det här läget ber jag Tobex skicka prover på olika kvalitéer av tyger med en 
tydlig ytstruktur, som de har att erbjuda. Två dagar senare har jag en mängd 
tygprover att välja mellan. Efter mycket om och men väljer jag en 100 % 
bomullsvara som är vävd i en halv panama som ger en tydligt strukturerad yta 
till mina mönster. Tyget ger en taktil känsla som jag är ute efter.

URVALSPROCESS 

När jag nu har resultatet av alla mina prover från tryck och trikån skriver jag 
ut de mönster som jag arbetat med under mitt projekt. Samtidigt tar jag fram 
mina inspirationskollage och jämför med mitt material som jag har framför 
mig. Jag ställer mig frågorna:

Vad behövs för att min känsla av Taiwan ska komma till sin rätt?

Vilka mönster säger mer än andra?

Behövs det tilläggas något?

För att Taiwan ska komma till sin rätt i mina mönster vill jag arbeta fram mön-
ster som representerar betydelsefulla delar för mig. Jag vill föra in myllret på 
gatorna, mopederna, människorna, maten och det organiska från djungeln. 
Snabbt inser jag att min ”kill your darlings” stund är inne. Framför mig har jag 
tre stycken filtar som jag redan tagit ett beslut om att behålla därför att de 
kompletterar varandra fint i skala och i mönsterbild. För att knyta ihop säcken 
med hela kollektionen behöver jag nu bestämma vilka fyra mönster som jag 
ska kombinera på sittpuffarna.
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Jag sparar det här stadsmönsret och fiskmönstret.

De mönster jag skrivit ut är alla riktade mönster. Eftersom jag vill använda mig 
av oriktade mönster på sittytan och riktade runtomkring krävs det en rejäl 
urgallring. Jag sparar ett stadsmönster och ett fiskmönster som båda är 
riktade. De andra mönstren är jag tvungen att lämna. Två stycken oriktade 
mönster saknas nu. Så det jag behöver göra är att skapa två kompletterande 
mönster som fungerar ihop med de filtar jag redan skapat. Jag behöver 
designa ett husmönster och ett fiskmönster, båda med gömda överraskningar.
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VIDAREARBETE MED TVÅ ORIKTADE MÖNSTER I DATORN
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RESULTAT

Resultatet är en kollektion mönster som bygger på min upplevelse av mina 
fem månader långa vistelse i Taiwan. I kollektionen Wo lai zi ruidian (Sven-
nebanan i Taiwan) har jag använt mig av två tekniker, trikå och digitaltryck. 
Det är en kollektion om min resa som jag vill visa för andra människor. Jag 
vill förflytta Taiwan till Sverige genom att välja produkter som kan användas 
i ett hem. Därför har jag valt att visa mina tyger genom att applicera dem på 
sittpuffar och filtar. Till sittpuffens form har jag valt en klassisk rund form, som 
finns i många svenska hem, men inte med de här tygerna. Resultatet bygger 
på ett noga övervägande där varje textil representerar en del av Taiwan och 
tillsammans skapar de min berättelse.

För att visa slutresultatet på ett bra sätt fotograferar jag mina produkter i ett 
klassiskt svenskt enkelt vitt hem, för att visa på kontrasterna. De fotografierna 
kommer vara med på examinationen och utställningarna.
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 Virrvarr 1:1

Mönster: Virrvarr 
Tryckteknik: Digitaltryck 
Rapportstorlek:30x32 cm 
Material: Bomull ½ panama
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 Gaphals 1:1

Mönster: Gaphals 
Tryckteknik: Digitaltryck 
Rapportstorlek:16x15 cm 
Material: Bomull ½ panama
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 Se upp för mopedister 1:1

Mönster: Se upp för mopedister 
Tryckteknik: Digitaltryck 
Rapportstorlek:14x21 cm 
Material: Bomull ½ panama
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 Paraflaxstaden 1:1

Mönster: Paraflaxstaden 
Tryckteknik: Digitaltryck 
Rapportstorlek:52x45,5 cm 
Material: Bomull ½ panama
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 Mopeder i natten 1:1

Filt: Mopeder i natten 
Rapportstorlek: 719x996 pixlar (nästan halvbredd) 
Material: Bomull
Rundstick
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 Svennebanan 1:1

Filt: Svennebanan 
Rapportstorlek: 719x650 pixlar (fullbredd på maskinen) 
Flatstick: Delning 12, reliefstickning 
Material: Ull/bomull
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 Stadsbarn 1:1

Filt: Stadsbarn 
Rapportstorlek: 932x932 pixlar (halvbredd) 
Material: Bomull
Rundstick
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 Stadsbarn  Mopeder i natten  Svennebanan

 Se upp för mopedister  Paraflaxstaden  Virrvarr Gaphals

SAMMANSTÄLLNING 



1. 37

DEN FÄRDIGA KOLLEKTIONEN Wo lai zi ruidian (Svennebanan i Taiwan)
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Taiwan i ett svenskt hem.
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DISKUSSION

Min ambition med det här projektet har varit att ta fram en textil mönsterkollek-
tion som visar min upplevelse av fem månaders vistelse i Taiwan. Jag ville 
undersöka hur jag utifrån mina foton kunde berätta i mönster om landet. Jag 
tycker att jag har hittat kombinationen av mönster som tillsammans berättar min 
historia om ”Svennebanan i Taiwan”. Mina inspirationskollage fyllda med mina 
egna foton gav mig en klar bild av vad jag ville få fram i mina mönster. Det gav 
mig tydliga referenser och jag kunde ta beslut om mitt uttryck, mönster, färgval 
och kollektionsval. Kollagen hjälpte mig att inte tappa den röda tråden i arbetet. 
Under min skissfas gick jag hela tiden tillbaka till fotona och letade efter det där 
speciella jag ville visa. Alla mönster relaterar till varandra. Jag tycker att vart 
och ett har något speciellt som tillför energi till kollektionen. När jag nu när jag 
ser hela kollektionen klar tycker jag att den representerar mitt minne av Taiwan.

Alla mönster visar något om min upplevelse. Brukaren ska kunna plocka ihop 
textilierna och kombinera dem på sitt eget sätt och få min historia förmedlad. 
Detta gör att frågorna jag har ställt mig under det här projektet egentligen är 
upp till betraktaren att svara på. Kan man berätta en historia med mönster?
Har jag skapat en produkt som ger känslan av ett annat land?

Jag tycker att man kan berätta en historia med hjälp av mönster. Genom ett 
tydligt koncept vilket jag har arbetat utifrån så tycker jag att den historia jag 
velat förmedla blivit synlig. Desto tydligare mönsterbilder man använder sig av 
desto lättare är det för betraktaren att utläsa berättelsen. Tydliga illustrationer är 
en viktig faktor i berättande mönster. Jag använde mig även av klara färger för 
att belysa att historien handlar om ett annat land. Återkopplingen till berättelsen 
genom färgerna är viktig. Min bild av Taiwan är att det är ett färgstarkt land, där-
för har jag arbetat med starka klara färger i mina mönster. Om jag hade använt 
mig av en gråskala på mönstren tror jag att en del av Taiwan hade försvunnit 
med färgerna och historien hade därmed inte blivit lika tydlig. Färgerna bidrar 
med en känsla som absolut är en viktig del att arbeta med.

Jag tycker att mina produkter ger känslan av ett annat land därför att jag har ett 
tydligt koncept där jag har återkopplat produkterna till vad människor i Taiwan 
är i behov av. Jag har kombinerat ett Taiwanesiskt sittande med en klassisk 
svensk palls sitthöjd. För att förtydliga berättelsen i mina produkter har jag kom-
binerat två olika mönster på varje sittpuff. På mina sittpuffar ska berättelsen om 
staden och dess liv komma fram. I fiskmönstren vill jag uppmärksamma mat-
stånden längs med hela gatorna, tillsammans med hus, människor och moppar 
bildas historien om kaoset i staden och i landet. Filtarna ska ge förståelse för 
att under vintertiden är det kallt inomhus och lägenheterna är dåligt isolerade. 

Mönstret på filtarna bidrar med djungeln som också är en viktig del av Taiwan. 
Så tillsammans kan man genom mönsterbilderna och produkterna få en historia 
berättad.

Jag inser att jag med mina mönster inte kan visa Taiwan på ett uppenbart sätt. 
Men jag kan genom mina mönster ge betraktaren och brukaren en upplevelse 
av en vardag som skiljer sig från den svenska. Kanske en berättelse om ett 
annat land. Inte ett specifikt land, men ett land som hör hemma i Asien. 
Förhoppningsvis påverkar mina mönster och färger brukarens humör till det 
bättre. Mycket färg och mönster gör i alla fall mig gladare.

Från det här projektet tar jag med mig en stor skissbank som jag kan fortsätta 
hämta inspiration från senare, kanske till och med för att utveckla kollektionen 
i framtiden. Jag har under det här projektet lärt mig mer om min egen design-
process. Jag har strukturerat upp mitt arbete på ett sätt som jag tror att jag kan 
använda mig av i framtida jobb. Jag har ökat min kunskapsnivå inom trikån. Ex-
perimenterandet i verkstaden resulterade i många olika spännande prover som 
jag kan tänka mig att arbeta vidare med i senare projekt. Mitt sätt att rapportera 
mönster har utvecklats under mitt examensarbete. Det har varit spännande 
men också svårt att utgå ifrån en produkt och sedan designa mönster, speciellt 
för den produkten. Det är ett nytt sätt att arbeta på för mig, med många olika 
utmaningar. Det har gjort att jag har utvecklats i mitt mönsterskapande.
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