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TexTile Grid är ett undersökande textildesignprojekt 
som utforskar olika tekniker och material för att 
tänja på gränserna i textil. Utgångspunkten är 
ett enkelt rutmönster som översätts i teknikerna 
tryck, väv och trikå. Rutmönstret fungerar som en 
konstruktion i textilen och genom att jobba med 
kontrasterna mellan hårt och mjukt, samt rörelse 
och stabilitet utforskas både textilens utseende 
och rörelse. Resultatet är fem material som viks 
och formas efter sin egen konstruktion.

TexTile Grid is a design projekt about exploring 
different techniques and materials to expand the 
boundaries of textile; what textile usually looks 
like and how it appears. The starting-point is a 
simple grid that is translated in screen-print,  
knitting and weave. The grid works as a  
construction in the textile. By playing with the 
contrast between soft and hard, stability and 
movement both the expression and the behavior 
of the textile are explored.
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deN AllMäNNA UPPFATTNiNGeN om textil är att det är ett mjukt, platt och 
följsamt material som går att styra och kontrollera efter behov. 
oftast manipuleras den för att passa ett objekt eller en miljö. men 
vad händer om textilen har en konstruktion i sin uppbyggnad 
som gör att den inte går att kontrollera fullt ut?

sYFTeT Med MiTT exAMeNsArBeTe är att utforska olika förhållanden 
i textil och utmana den allmänna uppfattningen om hur textil  
ser ut, känns och beter sig. 

 uNdeR pRojeKTeT hAR dessA fRåGoR vARiT viKTiGA:

– Går det skapa en textil som 
visuellt upplevs som hård men 
är mjuk och har kvar sin textila 
karaktär?

– Går det skapa en bestämd 
rörelse genom textilens  
konstruktion?

– Kan en textil vara bärande  
i sig själv?
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inledning
Vad händer när det du ser och 

förväntar dig inte stämmer överens 
med hur det verkligen känns och 

beter sig? 
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Bakgrund

MiN UPPFATTNiNG är att när det mesta av det vi jobbar 
med och upplever är digitaliserat ökar behovet 
av taktila material. Textil ger en fysisk upplevelse 
och är ett bra material att utgå ifrån om man 
söker taktila egenskaper. att känna och röra  
vid ett material skapar en lust och glädje hos  
människan och påverkar flera sinnen. 

idAG JOBBAr MÅNGA designers med formbara material 
som kan förändras och där fokus ligger på att 
påverka eller aktivera användaren. Elisa Strozyk är 
en nutida textildesigner som jobbar med material 
och materialbeteende. Hennes projekt wooden 
Textile visar textil och trä ur ett nytt perspektiv. 
Hon leker med upplevelsen av de båda mate-

rialen och har skapat ett nytt material med ett 
intressant och oväntat utseende och beteende.  
(www.elisastrozyk.de 2012-05-03) 
Ett liknande projekt är produkten foldtex. 
foldtex är ett material baserat på två samman-
fogade lager, ett flexibelt och ett stabilt, som 
genom sin konstruktion bestämmer hur  
materialet ska vikas och formas.  
(www.foldtex.com 2012-05-03)
nutida designern florian Kräultis har tagit fram 
en gardin, Magnetic Curtain, som går att förändra 
och forma. gardinens konstruktion är baserad 
på ett rutmönster som den kan vikas och formas 
efter och sedan fästas ihop med magneter.  
(www.kraeutli.com 2012-05-03)

Mål
Projektet är ett undersökande arbete som avser att  

ta fram tre till fyra olika textilier . I materialen ska det  
finnas en konstruktion som styr hur de viks och formas. 
Textilierna ska utmana betraktaren genom synintryck  

och taktil upplevelse. De ska vara inbjudande och  
skapa en nyfikenhet hos betraktaren.
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Avgränsningar

i PrOJeKTeT ANVäNder jag mig enbart utav textil för att 
skapa form- och vikbara material. Jag jobbar med 
förhållandena mellan hårt och mjukt samt rörelse 
och stabilitet, men jag tillsätter inte ett hårt  
material som till exempel trä eller magneter, utan 
försöker skapa kontrasterna direkt i materialet. 

exAMeNsArBeTeT är eTT undersökande textildesign-
projekt där jag jobbar med teknikerna väv, tryck 
och trikå.

Metod

ArBeTeT BÖrJAde Med en analys av en förstudie till 
examensarbetet. förstudien bestod utav en studie 
i olika tekniker och material. Efter analysen 
gjorde jag ett urval bestående av prover ifrån 
tre tekniker. nästa steg var att definiera arbetets 
utgångspunkt och sedan satte arbetet igång med 
att utveckla de prover jag valt ut. Stegvis utveck-
lade jag materialen i de olika teknikerna och varje 
resultat analyserade jag för att sedan fortsätta att 
utveckla dem. Eftersom det är ett undersökande 

arbete har analys och urval varit en stor del. för 
att kunna lyfta frågan om materialens möjligheter 
och begränsningar i olika användningsområden 
har jag valt att föra en diskussion med personer 
ifrån olika yrkesgrupper såsom, möbeldesign, 
inredningsarkitektur samt forskning. detta skedde 
i slutet av arbetet och är en del utav själva under-
sökningen. det är även en metod för att kunna 
förhålla mig till mitt resultat och en framtida 
vidareutveckling av materialen.  
 

MATeriAleN HAr iNGeN specificerad målgrupp eller 
specifikt användningsområde, istället har jag valt 
att diskutera materialen med personer ifrån olika 
yrkesgrupper för att lyfta frågan om materialens 
möjligheter och begränsningar. Jag kan se flera 
applikationsområden för materialen vilket är en 
styrka som jag vill lyfta fram i undersökningen. 



Arbets- 
process
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Analys av förstudie

FÖrsTUdieN iNGiCK i ett designprojekt som jag läste på våren 2012 
innan examensarbetet. i förstudien jobbade jag med olika 
tekniker och material. målet var att undersöka om det går att 
skapa leder eller gångjärn i textilen som den kan vikas och 
formas efter. Jag vävde, stickade, tryckte, skar i papper och tyg, 
perforerade, vek och jobbade med olika sömmar för att se 
vilka tekniker som passade bäst för att göra textil formbart 
eller vikbart. 

Textila tekniker

JAG HAr VAlT att jobba med teknikerna tryck väv och trikå. dels för 
att fördjupa mig och komma längre i min undersökning dels för 
att skapa en bredd i fördjupningen. de tre textila tekniker skapar  
olika förutsättningar vilket ger möjlighet att undersöka samma 
frågeställningar med tre olika förhållningssätt och tre olika perspektiv.

[3][1]

[2] [2]

exAMeNsArBeTeT BÖrJAde Med att analysera alla prover ifrån 
förstudien för att sedan kunna göra ett urval i material och  
tekniker. Jag analyserade gentemot orden hårt/mjukt, 
rörelse/stabilitet och visuellt uttryck/taktil känsla. Urvalet 
bestod utav ett screentryck prov [1], två vävda prover [2] samt 
en mängd med trikåprover [3].
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Koncept

För att kunna precisera min undersökning och förtydliga 
vad jag vill komma åt har jag tagit fram ledord som 

är centrala i mitt arbete. Ledorden har fungerat 
som en designvision och kravspecifika-

tion att analysera mina material 
gentemot. Mina ledord är; 

hårt – mjukt, rörelse – 
stabilitet, visuellt 
uttryck – taktil 

känsla.  

 

 

det visuella handlar 

om att förstärka känslan av hårt 

eller mjukt. färg och materialval är därför 

inspirerade av andra material. Eftersom textil i regel är 

mjukt ligger fokus på hårda material, såsom trä, sten och metall. 

att associera till andra material som inte är textil är ett sätt att leka 

med det visuella och taktila. att skapa en skillnad mellan 

det du ser och hur det verkligen är blir ett sätt 

att leka med den allmänna upp- 

fattningen av textil. 

 

 

 

 

 

Rörelsen i materialen bestäms utav  

rutmönstrets geometriska former samt avstånden och 

tjockleken på linjerna. varje teknik och material påverkar också 

rörelsen i materialet. Stabiliteten i materialen bygger på hårdhet 

och täthet samt rutmönstrets konstruktion genom teknik 

och material. 

 

 

 

 

 

 

genom att skapa hårda ytor som är stabila och mjuka 

ytor som är rörliga skapas en bestämd rörelse i textilen. mjukt och 

hårt handlar också om ett visuellt uttryck. det mjuka står för det 

runda och det hårda för det kantiga.  

Taktil känsla 

MjuktHårt

Stabilitet

Visuellt uttryck

Rörelse
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Skissperiod

sKissPeriOdeN BesTOd AV att undersöka olika vik-
metoder för att förstå förhållandet mellan mjukt 
och hårt samt rörelse och stabilitet. det har även 
varit en metod för att förstå mig på olika typer av 
rutmönster och slutligen kunna definiera vilket 
mönster som ska vara utgångspunkten i arbetet.

JAG sKissAde i papper med inspiration ifrån 
origami. i likhet med origamikonsten använder 
jag kontrasterna mjukt och hårt för att skapa en 

rörelse i ett material. genom att vika ett veck i 
papper gör man pappret mjukt i själva vecket 
vilket skapar en rörelse. därför försöker jag göra 
textilen hård i partier och behålla mjukheten i 
vecken. när man viker ett papper förblir det ett 
veck i materialet men till skillnad ifrån origamin så 
lämnas inte några spår av veck i textil. den går att 
vika och forma för hand och sedan släta ut till en 
platt yta. 
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rutmönster

rUTsYsTeM, GeOMeTrisKA FiGUrer och symmetri är 
element som finns både inom arkitekturen och 
olika designområden. Richard Buckminister 
fuller, 1895-1983, var en arkitekt och visionär vars 
formspråk och konstruktioner är inspirerade av 
geometri. (richard Buckminister Fuller 
designing for Mobility. Michael John Gorman. 
2005). Exempel på nutida kreatörer som är inspir-
erade utav samma formspråk är arkitekten olafur 
Eliasson (www.olafureliasson.net 2012-05-03) samt 
modedesignerna Helena Hörstedt  
(www.helenahorstedt.com 2012-05-03) och Sandra 
Backlund (www.sandrabacklund.com 2012-05-03).

rUTMÖNsTer är eTT vanligt förekommande mönster 
som innehåller både rutan och randen som är två 
typiska och klassiska mönster. 

JAG HAr VAlT att jobba med ett enkelt rutmönster 
och vill att det ska fungera som en konstruktion 
i textilen. dels genom att ge materialet stabilitet 
dels för att skapa en bestämd rörelse i textilen. 
man kan likna det vid ett skellett som bär upp 
sin egen kropp och bestämmer hur den rör sig. 
Jag har valt att utgå ifrån samma mönster i alla 
tekniker som en röd tråd i alla material. Rut-
mönstret består utav likbenta trianglar, som bildar 
hexagoner och diamantformade romber, och 
diagonala och raka linjer. 
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Screentryck

UrVAl, TeKNiK & MeTOd

Jag valde ut ett prov ifrån min förstudie som jag 
utvecklade vidare för att se vad det hade för möj-
ligheter. provet jag valde ut var en tunn tuskafts-
vara, bomullsmoll, där rutmönstret var tryckt 
med en vit plastpasta, performax. när jag tryckte 
använde jag en ram med glesare nät, vilket släp-
per igenom mer tryckpasta och gör så att trycket 
blir tjockare. följande text handlar om hur jag 
utvecklade provet och tog fram slutresultatet.  

MATeriAl

för att utveckla provet vidare gjorde jag testtryck 
med performax på två olika tunna bomullsvoiler. 
Khadi, en glest vävd tuskaft med löst spunna 
trådar och batist, en tätare vävd tuskaft med hårt 
spunna trådar. Jag jämförde resultatet med mitt 
utgångsprov, bomullsmollen, som är ett mellan-
ting mellan de två nya tygerna. genom analysen 
kom det fram att Khadin suger upp för mycket 
av trycket eftersom den både är glesare vävd 
samt har lösare spunna trådar. Resultatet blir att 
materialet blir skrynkligt eftersom tyget drar ihop 

sig i de tryckta trianglarna men inte i linjerna. 
Batisten däremot fungerar bra tillsammans med 
performaxen, men eftersom tyget i sig redan är 
stelt så blir resultatet för styvt och plastigt. Jag 
valde därför att gå vidare med bomullsmollen, 
utgångsprovet, eftersom den fungerade bäst 
i förhållande till performaxen. materialet är form-
bart och har en kantig rörelse samtidigt som den 
ändå behåller sin textila mjuka känsla och skira 
utseende. 
 En bit in i projektet valde jag att plocka in ett 
till prov ifrån min förstudie. Ett prov tryckt med 
svällpasta på ett sammetstyg, där svällpastan var 
tryckt på själva luggen. Eftersom det finns en 
rörlighet i luggen skapas det ett extra gångjärn 
i linjerna vilket ger en intressant effekt. när jag 
utvecklade provet ville jag förtydliga det hårda 
visuella uttrycket och härleda associationerna till 
metall. därför valde jag att trycka med en silver-
färg på sammeten. 
 
 
 

sKAlA PÅ MÖNsTer

Rutmönstret testade jag i en större och en mindre 
skala på både bomullsmollen och sammeten.  
när mönstret är mindre blir effekten av rörelsen 
i materialet inte lika tydlig utan materialet upp-
levs mer som en yta. när mönstret kommer upp 
i skala formar sig tyget efter rutmönstret men 
rörelsen är mer svårjobbad. Trianglarna behöver 
vara hårdare och viker sig inte lika enkelt och 
tydligt efter linjerna. den mellersta skalan på 
mönstret får tydligast rörelse [se bild på s.25].

sKAlA PÅ MATeriAl

för att se vad som händer med materialet när  
det kommer upp i storlek rapporterade jag upp 
bomullsmollen på 5 m. materialet behåller sin 
rörelse, det faller i kantiga, bestämda former och 
uttrycket blir skirt men hårt.  Sammeten rappor-
terade jag upp 150 cm x 150 cm. materialet 
behåller sitt hårda visuella uttryck och tydliga 
rörelse. med associationer till metall blir rörelsen 
nästan mekanisk.
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när mönstret är mindre blir effekten av rörelsen i materialet inte lika tydlig utan materialet upplevs 
mer som en yta. när mönstret kommer upp i skala formar sig tyget efter rutmönstret men rörelsen är 
mer svårjobbad. den mellersta skalan på mönstret får tydligast rörelse.

Bomullsmoll Sammet
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UrVAl, MeTOd & TeKNiK

ifrån förstudien hade jag en mängd olika trikå-
prover, alla i samma mönster i tre olika skalor, 
och i olika material och tekniker. det provet jag 
valde att utveckla vidare bestod utav bomull och 
viskos/lycra. Urvalet baserade jag på att provet 
hade bäst stadga utan att det drog ihop sig för 
mycket och blev för bubbligt. 

sKAlA PÅ MÖNsTer

Jag valde den mellersta skalan på mönstret efter-
som det hade tydligast rörelse i förhållande till 
material och teknik. 

MATeriAl

Jag justerade mönsterbilden genom att öka lin-
jernas tjocklek och stickade sedan upp ett större 
prov. för att undersöka om trikåprovet kunde få 
mer stadga stickade jag även upp ett prov med 
ett krympgarn, pemotex, och viskos/lycra. Jag 
valde att utgå ifrån samma mönster och samma 
skala för att kunna jämföra materialen med  
varandra. Resultatet blev en bommullstrikå med 
ett dubbelsidigt uttryck. Ena sidan där trianglarna 
är utbuktade och skapar ett mjuk och bubbligt  
visuellt uttryck. den andra sidan står linjerna ut 
och bildar ett gallermönster vilket ger ett hårdare 
visuellt uttryck. materialet formar och viker  
sig bra i alla led. pemotextrikån fick liknande 
resultat, skillnaden mellan fram och baksidan  
är inte lika tydlig eftersom varan är helt vit  
(i bomullstrikån är det en nyansskillnad mellan 
bomullen och viskos/lycra). dock blev materialet 
mer styvt, lättare och mer stabilt.  

sKAlA PÅ MATeriAl

när bomullstrikån kommer upp i skala skapas 
en tyngd i materialet vilket gör att den blir pösig 
och inte bär upp sig själv så bra, men ligger det 
mot en yta så formar det sig tydligt. Trikån med 
pemotexen blir däremot stabil, den är styvare och 
lättare och bär upp sin egen tyngd.

FärGNiNG

för att utveckla det visuella uttrycket och härleda 
associationerna till sten testade jag att färga båda 
materialen i olika mörkgrå nyanser. Bomull och 
viskos tar upp olika mycket färg vilket resulterar  
i att på framsidan, där bomullsgarnet ligger i  
trianglar, blir den grå nyansen ljusare. i linjerna, 
där viskos/lycra ligger, blir nyansen mörkare. 
Baksidan där båda materialen löper jämnt får ett 
lätt melerat uttryck. 
 materialet med pemotex och viskos/lycra blir 
kontrasterna ännu tydligare. pemotexen går inte 
att färga. Trianglarna förblir därför vita, med en 
lätt nyans av blått eftersom viskos/lycra löper på 
baksidan. Linjerna däremot blir mörkgrå. Bak-
sidan blir melerad. 
 när jag färgade pemotexmaterialet blev det inte 
rätt utseende, framsidan blev för grafisk med de 
skarpa kontrasterna vilket inte stämmer överens 
utseendemässigt med min vision. därför valde 
jag att behålla pemotextrikån vit. däremot blev 
utseendet på bomullstrikån bra. färgen påminner 
om skiffer vilket förstärker det visuella uttrycket 
av hårt och det kontrasterar bra emot den mjuka 
känslan i materialet. 

Trikå
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Bomull Pemotex
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Väv
UrVAl, MeTOd & TeKNiK

de två vävda proverna ifrån min förstudie har 
samma bindning men består av olika material. 
det ena provet är utav en grov jute tillsammans 
med ett krympgarn, pemotex. mönstret är i 
större skala. Kombinationen av garn och bind-
ning skapar ett hårt och stabilt material. det 
andra provet är i oblekt lingarn tillsammans med 
pemotex. Kombinationen ger ett mer följsamt 
och mjukt material. genom efterbehandling 
med värmefixering i ugn drar krympgarnet ihop 
sig vilket skapar en utbuktning och inbuktning 
i materialen. Båda vävarna är dubbelsidiga. Ena 
sidan har ett mjukt visuellt uttryck med fram-
trädande trianglar och andra sidan har ett hårt 
visuellt uttryck med framträdande gallermönster. 
Beroende på hur tjockt garn som används tillsam-
mans med krympgarnet samt tätheten på inslagen 
så drar väven ihop sig olika mycket. Tekniken 
jag använder kommer ur min förstudie och är 
en väftförstärkt 8-skaftad satinbindning och en 
varpförstärkt kypertbindning med flotteringar. 
materialen vävs på en jacquardvävmaskin med en 
blekt bomullsvarp.

MATeriAlVAl

för att förstärka det visuella uttrycket vill jag i 
väven associera materialen till trä. Juten och det 
oblekta lingarnet skapar träliknande ytor som är 

både matta och blanka. pemotexgarnet används 
på grund av dens egenskaper som krympgarn.

FOrM & sKAlA PÅ MÖNsTreT

problematiken i båda materialen är att det blir 
för långa flotteringar i krysset där linjerna möts 
i mönstret. (En flottering är en väfttråd som inte 
binds ner i väven utan ligger utanpå). för att 
förhindra detta arbetade jag därför om mönstret 
med smalare linjer och gjorde trianglarna lite 
spetsigare för att kunna binda ner fler flotterin-
gar. Efter analysering konstaterade jag att det gick 
att arbeta om mönstret på det här sättet för att få 
bort flotteringarna. 
 i båda materialen har jag valt att göra en juster-
ing av mönstret för att få en tydligare rörelse. 
Justeringen består utav att trianglarna är spets-
vinkliga och bildar rätvinkliga romber istället för 
likbenta trianglar som bildar diamantformade 
romber. Jag gjorde denna utveckling eftersom 
triangelns smalaste spets bröts när materialet veks 
och formades, i det nya mönstret har trianglarna 
mer balans mellan varandra i rörelsen. 

UTVeCKliNG/PrOBleMATiK

för att få rätt förhållande mellan hårt och mjuk 
samt rörelse och stabilitet i väven är det många 
olika faktorer som spelar in. det handlar till ex-
empel om att ha rätt förhållande mellan inslags-

garner, bidningar samt rätt skala på mönstret. 
i ett handledningssamtal med min handledare 
cathrine ahlenius insåg jag att jag var på fel spår 
när det gällde juten. Jag hade vävt upp mönstret 
i en större bit och när jag började vika och forma 
materialet tyckte jag att det blev lite som en säck. 
materialet var hårt och stabilt och gick att vika 
och forma i linjerna men rörelsen var inte tydlig. 
cathrine förklarade att det som hade hänt var att 
varan var för tätt vävd vilket medfört att pemo-
texen inte hade någon chans att dra ihop sig vid 
värmefixering. 
 Jag återgick till mitt utgångsprov i lin som 
har bra förhållande mellan hårt och mjukt samt 
rörelse och stabilitet. Efter en andra analys gjorde 
jag två nya mönster med bredare linjer och 
anpassad täthet. för att lösa problemet med långa 
flotteringar skissade jag också fram olika möns-
tringssätt att binda ner flotteringarna med. 

MATeriAlVAl 

Efter en diskussion med vävteknikern fredrik 
wennersten testade jag att byta ut pemotexen 
mot olika elastangarner. Jag fann att kombi- 
nationen med jute och ull/elastan fungerade bra.  
i jämförelse med pemotexen är ull/elastangarnet 
grövre och kan därför dra ihop sig bättre. 

sKAlA PÅ MATeriAl 
Jag vävde upp större bitar med juten och linet. 
Efter fixering drog linväven ihop sig för mycket 
vilket orsakade att ytan blev för bubblig vilket inte 
stämmer med min vision. det blev ingen tydlig 
rörelse och det visuella uttrycket blev mjukt vilket 
inte stämmer med visionen.  Juten formar och 
viker sig bra efter linjerna och har en bättre rörelse 
i själva materialet. men eftersom den är lösare vävd 
försvinner stadgan och spänsten i materialet.  
den tappar sin hårda karaktär och är inte lika 
intressant längre. 

VäNdPUNKT

Jag trodde att jag hade nått mitt mål med väven, 
men när jag analyserade de senaste resultaten 
stämde de inte in på min vision. därför valde jag 
att backa i min undersökning och plocka fram 
enbart utgångsprover med juten. Jag hade gjort en 
vidareutveckling där linjens tjocklek på mönstret 
var densamma men där de längsta flotteringarna 
var nerbundna. det här provet är inte det mest 
ultimata vävtekniskt sett, men det är det här prover 
som stämmer bäst med min vision. det har ett hårt 
uttryck, är stabilt och bär upp sin egen tyngd. det 
som är mest intressant med materialet är att det 
har en spänds i sig. det skapas genom mönstrets 
konstruktion, genom vävtekniken och materialen.
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Jute & lin
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diskussion med branschfolk

disKUssiONerNA OM MATeriAleN gjordes genom möten 
eller via mail. de personer jag mailade var  
Susanna von Eyben, inredningsarkitekt på white 
arkitekter, och felecia davis, phd candidate  
design and computation, School of architecture 
and planning massachusetts institute of  
Technology. Jag skickade en pdf som innehöll en 
kort beskrivning av mitt arbete, bilder på mina  
material samt förklarande texter om teknik,  
material och taktil känsla. frågorna jag ställde var 
om de associerade till något när de såg de olika  

sUsANNA VON eYBeN  inredningsarkitekt, white arkitekter

 
”Jag arbetar som inredningsarkitekt och har textila 
val i de flesta rumsligheter jag arbetar med. det vill 
säga håller i tygprover dagligen. Jag har en stark 
relation till textil då det i vardagen ofta handlar om 
att välja textila material. för sittmöbler, som hän-
gande textilier, som avskärmning, som akustiska 
dämpare med mera.”

25 ApRiL  2012

felecia davids var på besök på Textilhögskolan våren 
2012. hon var gästlärare och hade en föreläsning om 
sin undersökning med stickade strukturer inom arkitek-
tur. jag tyckte hennes arbete var intressant och stämde 
upp ett möte med henne för att visa mitt material och 
berätta om mina tankar och idéer. det var precis i 
början av mitt examensarbete så materialen jag visade 
var ifrån min förstudie. det var ett intressant möte och 
en bra diskussion med hennes perspektiv och bakgrund 
som ingenjör och arkitekt.

siGrid sTrÖMGreN  m ö b e l d e s i g n e r,  q u i e t d e s i g n

 
”frilansar som möbeldesigner för europeiska 
möbelföretag riktade mot offentlig miljö.  
är specialiserad på innovationer kring tyst design.”

15 ApRiL  2012

FeleCiA dAVids   a r c h i t e c t/e n g i n e e r p h d c a n d i d at e  
       i n  d e s i g n a n d c o m p u tat i o n

 
”interested in using textiles to design electronic, 
soft and flexible, communicative building  
components that can work both in tension and 
compression.”

26 ApRiL  2012

materialen och om de kunde se något användnings-
område för dem. 

siGrid sTrÖMGreN, MÖBeldesiGNer, hälsade jag på i 
hennes ateljé. Jag visade mina material och vi 
hade en diskussion om möjligheter och begräns-
ningar i förhållande till användningsområde. att 
se materialen på riktigt eller att bara se en bild på 
dem är en stor skillnad. detta var jag medveten 
om när jag utvärderade de svar jag fick. 

för att lyfta frågan om materialens möjligheter och begränsningar i olika  
användningsområden har jag valt att föra en diskussion med personer ifrån 

olika yrkesgrupper såsom, möbeldesign, inredningsarkitektur samt design- 
forskning. detta skedde i slutet av arbetet och är en del utav själva undersökningen. 
det är även en metod för att kunna förhålla mig till mitt resultat och en framtida 

vidareutveckling av materialen.  

Möjligheter &  
begränsningar
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”association of outside surface with a 
ceramic tile. Looks like it should be very 
soft on the outside, because of the convex 
cave or pillow shape, but could also be 
understood as something that is hard like 
a pebble. association with interior with a 
lattice structure or net.” – FeleCiA dAVids

”This material looks as if it would be a very 
good transformer of sound and acoustical 
properties in a space. it also looks as if it 
could be useful to make stuffed upholstery 
that has shapes ruled on 30 degrees. This 
material may also be good to use as a com-
posite wall material. i could be hardened 
with resins and the inner space made use 
of for wiring, or insulation. alternatively 
it could be used sewn together to become 
filled with concrete or cast a pre-patterned 
concrete wall.” – FeleCiA dAVids

”den känns omslutande och som något  
att svepa om sig en härlig filt, men jag vet 
ju inte riktigt hur styv den är.”  
– sUsANNA VON eYBeN

”association of outside with pressed or  
embossed rag paper or very thin card-
board. The interior looks like the skeleton 
of a sea creature that lost its outer cover-
ing. Like a calcite material.” – FeleCiA dAVids

”This fabric was more difficult to consider 
uses, pemotex could be a bit rough on 
the skin so i would not use it for everyday 
clothing.” – FeleCiA dAVids

”Looks like a peeled off reptile skin, like 
a geometric alligator skin, the scales as a 
unit do not look flexible.” – FeleCiA dAVids

”would use as foldable umbrella in trian-
gular parts. foldable keyboard or other 
touch pad that is reconfigurable, that 
positions the hands to prevent repetitive 
action pain.” – FeleCiA dAVids

”den här associerar jag till en textil som 
skulle kunna dämpa ljudet i ett rum som 
hängande textil.” – sUsANNA VON eYBeN

”Båda sidorna är intressanta, men jag till-
talas mest av den hårda sidan. men skulle 
jag designa en sittmöbel med det skulle  
jag välja den mjuka sidan, den är mer 
inbjudande.”  – siGrid sTrÖMGreN

”Båda känns lite plastiga, lite som byggnads- 
material. Bomulls mollen är bättre, har 
en lyxigare känsla i likhet med väven och 
trikån”  – siGrid sTrÖMGreN

”Båda känns lite plastiga, lite som byggnads- 
material. Bomulls mollen är bättre, har 
en lyxigare känsla i likhet med väven och 
trikån”  – siGrid sTrÖMGreN

”Like a very thin hard crystalline material 
that has been fractured along its fault 
lines. crystalline because of its transparency. 
Especially in the third photo. a series of 
geometric fish scales, where each scale on 
the fish may be flexible within the unit.”  
– FeleCiA dAVids

”definitely would use it as a robot base. 
would use divisions as ways to insert or 
paint on circuitry. fabric looks very light, 
not so difficult to activate the triangular 
pieces. also would use as a sheer dress 
that would be overlaid onto another more 
opaque fabric.” – FeleCiA dAVids

”association with drums, or bellows, or a 
game of linked foldable sticks. associated 
with foldable reconfigurable furniture.”  
– FeleCiA dAVids

”This fabric really looks as if it could 
become foldable furnishings. i would use 
it to make a related group of seating ideas, 
and table ideas and portable day structures 
like sun shelters on a beach.”  
– FeleCiA dAVids

”den tunna bomulls voile skulle kunna 
vara en gardinvara” – sUsANNA VON eYBeN

”Känns som en mysig barnfilt som det 
skulle vara mysigt att forma om man var ett 
litet barn” – sUsANNA VON eYBeN

”den här har jag lite svårare att se  
användningsområdet till. Kanske till 
väskor, kassar i olika storlekar.”  
– sUsANNA VON eYBeN

 ”mina tankar sätts igång direkt, spännande 
med det tredimensionella uttrycket.  
Tänker att spänsten och stelheten fungerar 
bra tillsammans med möbler. Juten och 
linet fint tillsammans med trä.”  
– siGrid sTrÖMGreN

Associerar du  
till något när  
du ser de olika  
materialen, och  
kan du se ett  
användnings- 
område?
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rörelseworkshop

HANNA lANdiN, UNiVersiTeTsleKTOr på Textilhögskolan 
med bakgrund inom interaktionsdesign, och delia 
mihaela dumitrescu, doktorand på Textilhög- 
skolan med bakgrund inom arkitektur, forskar 
tillsammans i ett projekt. projektet handlar om 
textil och interaktivitet, hur textil och textilens 
rörelse påverkar upplevelsen i ett rum samt männi-
skorna i rummet. Under sammanlagt en dag hade 
jag en workshop där jag fick använda mig utav 
deras utrustning för att undersöka rörelsen i mina 
material. Utrustningen bestod utav sex små servo-
motorer som programmerades med ett data- 
program. motorerna rörde sig cirkulärt och  
programmerades individuellt i olika hastigheter.  
på grund utav tidsbegränsning och motorernas 
styrka och storlek valde jag enbart att jobba med 
mina tryckta tyger. de är lätta material och har en 
tydlig, kantig rörelse. Jag utgick ifrån bomulls- 
mollen och sammeten och försökte skapa en 
rörelse som förstärkte materialets uttryck. i båda 
materialen blev rörelsen tydlig och skarp.  
Trianglarna rörde sig som brickor och det var 
nästan som att det hördes ett klickljud. 

deT VAr iNTressANT att jobba med materialens rörelse 
ur ett annat perspektiv. i en diskussion med 
Hanna Landin blev det ännu mer tydligt för mig 
att jag jobbar med rörelsen i relation till ögats och 
handens upplevelse av materialet. med servo-
motorerna kunde jag jobba med rörelsen på ett 
sätt så det upplevdes som att materialet rörde sig 
av sig självt. det blev en mer levande och organisk 
rörelse, nästan lite overklig. 

MÅNGA FAKTOrer sPelAr in när man använder en 
teknisk utrustning, som till exempel hur materialet 
fästes fast på motorerna, om man använder en 
eller flera motorer, om rörelsen går sakta eller 
snabbt m.m. även om workshopen var kort var 
det intressant och vidgade mitt perspektiv på 
mina material. det var också inspirerande  
att se hur andra jobbar med rörelse i en mer 
omfattande och större skala.   
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resultat
 TExTiLE gRid |  PAPer 

 TExTiLE gRid |  MeTAl

 TExTiLE gRid |  SlATe

 TExTiLE gRid |  MArBle

 TExTiLE gRid |  WOOd

sTOPMOTiON 

för att kunna  
kommunicera hur  
materialen rör sig  
vill jag göra  
stopmotionfilmer 
till varje enskilt  
material. 
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Textile grid | Paper
En skir och lätt textil inspirerad utav origami, materialet viker och  

formar sig enkelt och definierat efter sitt rutmönster. Men till  
skillnad ifrån origami kan materialet vikas och formas  
på olika sätt och sedan slätas till utan att några veck  

lämnar spår. Textilen är liksidig.

MATeriAl: Bomullsmoll, performax 17150 d

TeKNiK: Screentryck, 43 mesh

eFTerBeHANdliNG: fixering i ugn 150°, 7min



4544 TexTile Grid |  mETaLTexTile Grid |  mETaL

Textile grid | Metal
En textil med en kantig, mekanisk rörelse som för tankarna till metall.  

Materialet viker och formar sig tydligt efter rutmönstret, är stabilt och håller upp  
sin egen tyngd bra. Rutmönstret är tryckt på sammetens luggsida vilket gör  

att det blir en extra rörelse i linjerna, som ett extra gångjärn.  
Textilen har två sidor, den ena med det metalliska  

uttrycket med grå trianglar och vita  
linjer, den andra sidan som är helt  

vit och är mer homogen  
i sitt uttryck. 

MATeriAl: Bomullssammet, Silverfärg

TeKNiK: Screentryck, 43 mesh

eFTerBeHANdliNG: fixering i ugn 150°, 7min
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Textile grid | Slate
En dubbelsidig stickad textil där utsidan har ett hårt gallerliknande uttryck och 

insida ett mjukt och bubbligt uttryck. Materialet bär inte upp sin egen tyngd  
men ligger det emot en yta formar det sig bra. Känslan av materialet är  

pösigt, mjukt och tungt. För att förstärka det hårda visuella  
uttrycket är materialet färgad med  

inspiration ifrån skiffer. 

MATeriAl: Bomull ne 16/1, viskos/lycra 44 nm 70/1

TeKNiK: Trikå, tvåfärgsjacquard över tre system. 

masklängd 18 i ribb och 20 i cylinder med bort-

kopplad bakbädd.

MAsKiN: Rundsticksjacquard, delning 20

eFTerBeHANdliNG: 60°tvätt och torktumling

färgning i tvättmaskin och torktumling
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Textile grid | Marble
En dubbelsidig stickad textil med inspiration av marmor. Materialet har ett  

hårt och kallt uttryck med en konstruktion som för tankarna till  
arkitektoniska byggnader. Det bär upp sig självt bra och viks  

och formas efter rutmönstret. 

MATeriAl: pemotex dtex.390, viskos/lycra 44 nm 70/1

TeKNiK: Trikå, tvåfärgsjacquard över tre system. 

masklängd 18 i ribb och 20 i cylinder med bort-

kopplad bakbädd.

MAsKiN: Rundsticksjacquard, delning 20

eFTerBeHANdliNG: fixering i ugn 110°, 2,5 min



5150 TexTile Grid |  woodTexTile Grid |  wood

Textile grid | Wood
En vävd textil som är bärande och stabil, materialet är skulpturalt och viks  

och formas efter rutmönstret. Den grova ytan som bildas i trianglarna  
påminner om trä. Bästa formen för materialet är i tubform,  

då bildas en spänds som ger materialet stadga  
och en bestämd rörelse.  

MATeriAl: varp – blekt bomull nm 100. väft – Jute 4/2, pemotex d.tex 390

TeKNiK: Jacquard

BiNdNiNG: väftdominerad 8skaftad satin, tuskaft med flotteringar på baksidan.

MAsKiN: Jacguardmaskin, 33 trådar/cm i varp 

eFTerBeHANdliNG: fixering i ugn 110°, 3 min
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diskussion

MÅleT Med MiTT examensarbete var att utföra ett 
undersökande arbete och ta fram tre till fyra  
material som är form- och vikbara. Jag ville fånga 
betraktaren genom att materialen rörde sig på 
ett oväntat sätt. Resultatet av arbetet blev fem 
textilier. när jag började undersökningen visste 
jag inte hur långt jag skulle hinna eller vad  
resultatet skulle bli. med flera material visar jag 
på en bredd i min fördjupning. 

deT HAr VAriT intressant och lärorikt att jobba med 
teknikerna väv, tryck och trikå. Teknikerna har 
olika förutsättningar och har därför krävt olika 
mycket tid. Trycket är en teknik som jag  
behärskar och har haft kontroll över i under-
sökningen. i trikån hittade jag rätt ganska 
snabbt med hjälp utav trikåteknikernas kunskap. 
väven har varit den största utmaningen och 
den svåraste tekniken att utmana. Utifrån mina 
vävkunskaper har jag inte haft kontroll fullt ut 
över min undersökning vilket jag tror både är 
positivt och negativ. det negativa är att jag säkert 
tagit omvägar för att nå mitt resultat medan det 
positiva är att utan dessa omvägar kanske jag 
inte hade hittat fram. Under projektets gång har 

jag varit säker på den känsla som jag vill nå i mina 
material och utmaningen har verkligen legat i hur 
jag kan nå dit. 

UNdersÖKNiNGeN är eN kreativ undersökning. alla val 
är inte rationella utan en del är baserade enbart 
på känsla. Som designer tycker jag att känsla 
och helhet är en viktig del i mitt arbete. dels för 
att skapa ett bra slutresultat men även som en 
drivkraft för min kreativa process. 

sTOr ViKT AV arbete har legat i analys och urval. det 
har varit en metod för att hitta fram till det jag 
söker i materialen. analyseringen har skett efter 
mina ledord men även i diskussion med mina hand-
ledare Linnéa nilsson och cathrine ahlenius.  
det är ofta i spegling av andra som det rätta 
resultatet kommer fram. då har jag haft möjlighet 
att testa mina teser och de har blivit ifrågasatta av 
andras perspektiv vilket har styrkt mig i vad jag 
tycker stämmer eller inte stämmer. 

KAN JAG dÅ fånga och utmana betraktaren med mina 
material? Svaret på frågan är ja. det som styrker 
mig i min slutsats är att under projektets gång, när 

jag har visat materialen för andra personer har de 
medvetet eller omedvetet direkt börjat känna på 
och leka med materialen. de är inbjudande och 
deras rörelse och utseende är intressant efter-
som det är oväntat. när det du ser inte stämmer 
överens med hur det verkligen känns och beter sig 
skapas en nyfikenhet.

eN TexTil KAN ha ett visuellt hårt uttryck och behålla 
sin textila känsla. genom att jobba med  
kontrasterna hårt och mjukt både fysiskt och 
visuellt går det att leka med upplevelsen av  
materialet. det fysiska handlar om teknik och 
materialval och det visuella handlar om form,  
färg och associationer till andra material.

När JAG HAr utgått ifrån ett rutmönster och skapat 
en konstruktion i textilen har jag kunnat skapa en 
bestämd och kantig rörelse. förhållandet mel-
lan hårt och mjukt är betydande. i Textile paper 
är mönstrets linjer mjuka och trianglarna hårda, 
kombinationen skapar en rörelse och stabilitet.

eN TexTil KAN vara bärande i sig själv till viss del. i 
väven har jag lyckats bra eftersom teknikens möj-
ligheter gör att det går att skapa en grövre vara. 
Stabiliteten bygger på materialets vikt och teknik. 
Trikån visar på ett bra exempel; det är samma  
teknik, mönster och förutsättningar. men genom 
att jobba med ett lättare krympgarn (pemotex) 
blir varan mer stabil.

ATT VisA MATeriAleN för olika personer har varit en del 
av min undersökning. det har varit intressant och 
lärorikt. men framförallt breddat mitt perspektiv 

och gett mig inspiration till att sätta materialen 
i en kontext. i min undersökning har jag valt att 
fördjupa mig i mitt ämne för att kunna fokusera 
och nå mitt mål. att ta materialen vidare ser jag 
som mitt nästa steg. då är det också lättare att 
utveckla och finjustera materialen eftersom det 
finns ett klart och tydligt mål att jobba utefter. 
målet kan vara offentlig miljö, ett konstnärligt 
projekt eller en kommersiell produktion. alla 
områden har sina förutsättningar när det gäller 
kravspecifikationer, produktion, marknad och 
målgrupp. att ta ställning till ett miljömässigt 
hållbart tillvägagångssätt är också aktuellt.   

VAd HäNder När textilen inte går att kontrollera fullt 
ut? denna fråga kan jag inte ge ett klart svar på 
utan sparar den till min vidareutveckling av  
materialen. det jag hoppas på är att textilens 
användningsområde påverkas utav materialet i sig 
och att materialet kan inspirera till nya vägar att 
tänka kring textil.

l i n n e a  k a r l s s o n
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