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C!33!DE!::DFDG
I sagornas värld är allt tillåtet, allt möjligt. I Avtryck utmanar jag mitt kollektionstänk och skapar en 
gränsöverskridande textilkollektion. Jag utformar textilier ämnade till tre olika produkter, ett plagg, ett 
möbeltyg till en sittmöbel och ett digitaltryck som en fond. Målet är att sammanföra produkterna och skapa 
en helhet. Likt en fabel vill jag belysa ett ämne på ett lättsamt sätt i min formgivning. Jag arbetar med hur 
textila mönster och strukturer på en kropp förhåller sig till andra former och ytor i en rumslighet.

Måste man synas för att vara någon? Om jag smälter in, !nns jag inte då?

Den frågeställningen vill jag kommentera med min textilkollektion genom att arbeta med textila strukturer på 
olika objekt som smälter in i varandra. 
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FDLJPDFDG
Under min utbildning har jag i !ertalet projekt utvecklat inredningsmaterial, ämnat till produkter som bland 
andra möbeltyg, tapet och textil metervara. Inredning till hemmiljö och o"entlig miljö har alltid intresserat 
och fascinerat mig. Under höstterminen 2009 var jag på utbyte på Chelsea College of Art and Design i London. 
Där arbetade jag med en textilkollektion riktad till modeindustrin. Det gav mig mersmak för att skapa 
textilier till mode.

I tidigare projekt har jag arbetat med digitaltryck, där jag blandade skissade ytor med fotograferade 
naturbilder, och med trikå där naturens mönster blev trikåstrukturer. De olika teknikerna och designidéerna 
hade potential och jag vill se om de kan mötas i en kollektion.

PJCFGDFPS
En kollektion, för mig, är textilier som hänger samman genom antingen kvalité, färgställning eller utifrån en 
färgpalett. Tidigare har jag arbetat med att antingen skapa textilkollektioner till inredning eller  kollektioner 
till mode. I mitt arbete vill jag utmana mitt kollektionstänk och skapa en gränsöverskridande textilkollektion. 
Jag vill utvärdera om olika textila tekniker och helt olika kvalitéer/strukturer/uttryck kan mötas i en kollektion 
och bilda en helhet.

Syftet med projektet är att skapa en gränsöverskridande kollektion genom att arbeta med textila strukturer, 
mönster och ytor. Arbetet ska leda fram till textilier ämnade för tre olika produkter:
!" ett möbeltyg till en sittmöbel
!" ett digitaltryck som en fond
!" ett plagg
Målet är att sammanföra produkterna till en sammanhängande kollektion.
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Inledningsvis i min process undersökte jag hur andra yrkesverksamma arbetade med likartade projekt. 
Designern Chuae Young Kim har i sin kollektion ”Knitted Room” arbetat med att få mjuka stickade 
strukturer på hårda ytor i en tapetkollektion. En av tapeterna visas tillsammans med en stickad tröja som 
smälter in i bakgrunden. Textildesignern Melanie Bowles har tillsammans med en kollega vid namn Sarah 
Dennis överfört gamla tapetmönster till ett textilt digitaltryck. Därefter har de sytt en klänning som de har 
gjort broderade applikationer på för att förstärka mönstringen. 

Chuae Young Kims arbete #nner jag mycket intressant då hon har applicerat textila strukturer på väggen och 
hon har på så sätt fått den hård ytan att upplevas mjuk. Tapeterna ger en varm känsla genom de stickade, 
!ätade och #ltade tygerna. De är tryckta i gråskala som ger en tredimensionell illusion. Melanie Bowles och 
Sarah Dennis har jobbat med en platt yta och försöka överföra det till ett tredimensionellt plagg. och sedan 
skapat en ytterligare djup i mönstret genom broderiapplikationen. Deras sätt att arbeta med mönster med 
struktur i form av applikationer känns inspirerande.

!UGNVDC!N
!" Jag utvecklar textilier till olika prototyper med fokus på det estetiska, former, mönster och strukturer. Jag 

kommer i det här projektet inte ta hänsyn till faktorer som har med miljö, ekonomi och tålighet att göra. 
Det är saker som måste utvärderas om prototyperna tas vidare till produkter.

!" Material och färgval baseras på skolans garnutbud.
!" Kollektionen kommer bestå av tre prototyper, varav någon kommer bestå av !era strukturer.
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WNXOJCC
För att ta fram de slutgiltiga textilierna har min designprocess varit indelad i sex följande steg: utgångspunkt, 
inspiration och tema, att få strukturer att hänga ihop, digitaltryck, möbeltyg och plagg.

T:GKDGCWTD5:
I en digitaltryckskurs utforskade jag digitaltryckets möjligheter med stora rapporter och många färger genom 
att blanda fotogra#er, handteckningar, akvarellskisser. Jag arbetade med att gestalta ett landskap där verklighet 
blandades med fantasi. Med inspiration från Beppe Wolgers #lm Dunderklumpen kombinerade jag fotogra#er 
med tecknade bilder. I det här projektet gör jag en uppföljare.
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Mitt intresse för naturens strukturer har in!uerat och inspirerat mig.  Tidigare har jag arbetat med både 
väder och vind och i ett projekt utformade jag ett snötäcke i trikå. Med inspiration från Kebnekaises snötäcke 
stickade jag en tredimensionell trikåvara med fyllnadsgarn. Jag vill nu utveckla snötäcket och skapa en 
koppling till digitaltryckets bergslandskap.
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FDCWFN!:FXD(Y(:J3!
Jag söker inspiration i sagor och fabler då berättelserna ofta handlar om magi, talande djur, och mytologiska 
väsen. I dagens samhälle känns det som att man måste sticka ut och visa sig för att vara någon. En fabel har 
en sensmoral, ett budskap eller en lärdom. Likt en fabel vill jag belysa ett ämne på ett lättsamt sätt i min 
formgivning. Jag arbetar med hur textila mönster och strukturer på en kropp förhåller sig till andra former 
och ytor i en rumslighet. Jag har valt en nutidsfråga som jag vill kommentera med min textilkollektion.

Måste man synas för att vara någon? Vad händer om man smälter in, syns man inte då?

I sagornas och fablernas värld är allt möjligt. Det som har varit intressant för mig i detta projekt är att i 
sagorna varieras miljöernas uttryck från lätta, ljusa och organiska till hårda, mörka och gra#ska. Goda varelser 
möter onda krafter. Växter, djur och människor kommunicerar. Jag inspireras av scenogra#erna i olika 
#lmatiseringar av sagor till exempel Dunderklumpen, Alice i underlandet och Narnia. Det har påverkat mig 
till att vilja skapa mig en egen värld där tecknat möter verklighet.
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!::(EK(C:NT5:TNJN(!::(>VDG!(F>XW
Kollektionen består av olika kvaliteter där jag arbetar med mönster och strukturer. Jag leker med 
mönsterbilder och proportioner genom att placera samma mönsterbild på olika objekt. 

EXN3CWNK5(ENKD(FDCWFN!:FXD
I min formgivning arbetar jag utifrån min inspiration i sagor och fabler, där jag har tagit fasta på följande 
ord: lätta, ljusa och organiska, hårda, mörka och gra#ska. Utefter ledorden arbetar jag konsekvent med 
att analysera textilierna till de tre objekten så att de bibehåller den digniteten. Jag jobbar med alla delar 
tillsammans men väljer att beskriva de individuellt så att man lättare kan greppa de.

C:FO5!(T:(JLLJN(C3VL:!(FD
Jag vill kommentera nutidsfrågan i mitt arbete genom visa att man inte behöver synas överallt. Jag leker med 
tanken att smälta in i sin omgivning  Det gör jag genom att arbeta med textila strukturer på olika objekt. Om 
man smälter in i ett sammanhang så kanske man sticker ut i ett annat och man ska man bör vara uppmärksam 
på att man alltid lämnar spår.

Hur förhåller sig mönster till varandra om man placerar samma mönster i förgrunden som i bakgrunden? 
Hur ser det ut om en textil med struktur trycks på en platt yta? Det är frågor som jag re!ekterar över i 
arbetsprocessen då jag utformar mönster och strukturer till de olika textilierna.

I digitaltrycket jobbar jag med bergens storlek i förhållande till en människas längd. Jag skissar på en siluett 
till plagget och placerar in en kontur av en människa i digitaltrycket. Om människan står på ett ställe smälter 
hon in, rör hon sig utanför miljön sticker hon ut.
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AP(:FLL(BP
Jag har valt att arbeta med att skapa tredimensionella strukturer ur tvådimensionell bilder för att undersöka 
hur mönsterbilden ändras. Jag tar mina handskisser vidare till verkstäderna där jag diskuterar mina visioner 
med teknikerna innan jag arbetar om dem till mönster i datorn. I möbeltyget arbetar jag med ett fotogra# 
av fotspår i snö. Det ger en gra#sk mönsterbild och då mönstret stickas med fyllnadsgarn blir det en 
tredimensionell trikå och organiska bubblor bildas. Jag vill behålla kontrasten mellan gra#skt och organiskt. I 
digitaltrycket omtolkas handskisser som ränder, tuschsträck och enfärgade ytor till trikåstrukturer som stickas 
till plaggdelar.

BP(:FLL(AP
Jag fascineras av möjligheten att skapa ett platt tryck som ser ut att vara tredimensionellt. För att skapa ett 
sammanhållning mellan den platta ytan i digitaltrycket och de tredimensionella strukturerna i trikåtygerna 
placerar jag in fotogra#er av trikåtygerna i digitaltrycket så att maskorna i trikåstrukturerna syns. På så sätt ger 
jag digitaltrycket en mjuk textilkänsla. 

EVNG
I sagor värld är det ofta stora färgkontraster mellan det onda och det goda. Scenogra#erna i sago#lmerna är 
ofta dramatiskt uppbyggda för att förmedla en känsla. Snö är kallt och hård men även mjukt. Jag vill hålla en 
kall färgpalett för att förmedla det kalla, kyliga, snöiga klimatet. Men färgpaletten ska även spegla snöns ljus 
och lätthet. Färgerna hämtas från tiden då solen är på väg ner och kylan tränger sig på.
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Jag formger ett bergslandskap där handskisser kombineras med enfärgade ytor och fotogra#er av textila 
material. Dessa placeras in i mönsterbilden. Jag bibehåller vissa bergsytor från det tidigare trycket samt skalan 
på bergen så att mönsterna kan rapporteras tillsammans.

Det #nns två metoder för digitaltryck, antingen skrivs textilfärg ut direkt på tyg eller så skrivs textilfärg ut på 
papper som värms över på tyg, så kallat transfertryck. Det innebär att det går att skriva ut mönster eller bilder 
som tryckas över hela tygbredden.

Jag jobbar mycket med mönsterbilden på plagget i förhållande till bergens storlek i digitaltrycket. Jag  placerar 
in en människa i digitaltrycket. Det blir ett pusslande fram och tillbaka med mönsterbilden på plagget 
i förhållande till bergen i digitaltrycket. Färgställningen baseras på garnval till plagget och möbeltyget. 
Jag vill behålla samma känsla som i det tidigare nämnda digitaltrycket och därför skapar jag en likvärdig 
färgkomposition utifrån min färgpalett. Jag färgsätter mitt bergslandskap med ljusa färger i förgrunden och 
mörkare i bakgrunden men med en himmel som är relativt ljus och lätt, för att skapa ett djup i bilden.
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I en fulljacquard-rundsticksmaskin kan stora mönsterrapporter eller placerade mönsterbilder stickas i tub. Jag 
utforskar och utvecklar !erfärgsmönster med fyllnadsgarn för att jag vill skapa skuggor. Detta är extra roligt 
att utforska då det är något som inte har gjorts på Textilhögskolan tidigare. Jag utnyttjar möjlighet att sticka 
kanaler där framsidan separeras från baksidan i vissa partier så att ett fyllnadsgarn får plats mellan lagerna. Ett 
tvådimensionellt mönster blir en tredimensionell struktur – fotogra#er blir strukturer. Fyllnadsgarn ger en 
tredimensionell trikå.

Jag vill bibehålla det lätta, ljusa och organiska kontra det hårda, mörka och gra#ska som jag har inspirerats av 
i sagorna. Fokus ligger på att få tyget att kännas lätt och mjukt men med ett hårdare gra#skt inslag. Mönstret 
är i grunden gra#skt med kontrasterande fotspår, ringar och rutor. För att göra intrycket mer levande vill jag 
behålla pixligheten som en skugge"ekt. Då trikån stickas med fyllnadsgarn emellan och med lycra på baksidan 
så krymper tyget ihop och en organisk bubblighet uppkommer.

Jag arbetar med fotogra#er av snö till !erfärgsmönster till fulljacquarden. Jag testar att använda fyra färger i 
framsidan och två olika garner i baksidan, men det resulterar i maskfall på framsidan. Maskfallen beror på att 
vissa trådar !otterar över stora partier på baksidan. Jag arbetar om fotogra#et med fotspår och indexerar, det 
vill säga skalar ner färgerna i fotot. Av detta skapar jag sex olika placerade mönsterbilder. Jag delar in mönstren 
i två grupper tvåfärgsmönster och trefärgsmönster.

Jag skissar på en prototyp till en sittmöbel som är utformad från
ett berg i digitaltrycket. Jag kontaktar företag  som arbetar med 
skum- och cellplast för att få reda på om det är möjligt att  
tillverka en prototyp. Jag får kontakt med Recticel som skär ut ett
berg efter mina skisser och mått.
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För att kunna testa !era mönster i samma kvaliteter placerar jag tre olika mönster över hela bredden och testar 
sju olika materialkombinationer i varje grupp. Jag kategoriserar alla prover efter material på baksidan. För att 
komma underfund med vad jag vill gå vidare med så analyserar jag proverna genom att punkta upp för- och 
nackdelar med alla. Jag fotograferar närbilder på de partier jag tycker är intressanta rent utseendemässigt och 
som understryker de ord jag har tagit fasta på från sagor.

Utifrån mina tester formger jag ett nytt mönster som är rapporterat över hela bredden. Efter min färgpalett 
väljer jag ut vilka garner som lyfter fram min mönsterbild bäst. Det som är viktigast att behålla är det 
organiska kontra det gra#ska.
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I en !atsticksmaskin stickas trikåer på en eller två nålbäddar vilket innebär att man kan sticka till exempel 
struktur-, intarsia-, relief- och vågmönster.
Jag arbetar utifrån följande begränsningar:
!" Placerade mönster utformas efter bredden på maskinen.
!" Rapporterat hålmönster formges direkt i det tekniska programmet i trikån.
!" Formstickat vågmönster formges i det tekniska programmet i trikån.

För att hitta en intressant mönsterbild till tröjan gör jag en kontur av en människa som jag kan !ytta runt i 
digitaltrycket. Bergen i digitaltrycket omtolkas till trikåstrukturer. De stickas på !atsticksmaskinen. Jag jobbar 
mycket med mönsterbilden på plagget i förhållande till bergens storlek i digitaltrycket. Tanken är att de olika 
trikåstrukturerna ska formstickas i ett stycke som jag sedan kan klippa ut till plaggdelar. Men efter samtal 
med teknikerna i trikån kommer vi fram till att på grund av tidsbegränsningen så får varje del stickas för sig 
och sedan sys ihop. Det beror på att det tar lång tid att programmera en sammanhängande mönsterbild i 
stickprogrammet.
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             tuschskiss – reliefmönster

            handritade ränder – vågmönster
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        enfärgat berg – slätstickning.

       hålmönster, som även placeras in i digitaltrycket

R[Q



AB

NJCTL:!:
Arbetet resulterade i en textilkollektion bestående av prototyper till ett möbeltyg, ett digitaltryck samt ett 
plagg. Utifrån temat har jag format ett koncept där textila mönster och strukturer i olika kvalitéer samverkar. 
Trots att du inte syns så lämnar du fotspår, på vissa ytor syns de längre medan de smälter in på andra ställen. 
Textilkollektionen består av såväl rapporterade som placerade textila mönster och strukturer, fotspåren #nns 
med på ett eller annat sätt.
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Digitaltrycket är ett transfertryck på Trevira CS sammet, en polyestervara som är brandskyddad.

Mönsterrapport: 270 x 259 cm
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Digitaltrycket rapporterat, 3 rapporter.
A_Q
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Möbeltyget är en dubbelstickade trikå med fyllnadsgarn emellan. 

Bild på möbeltyget 1 rapport.
Mönsterrapport:      
Höjd: 1000 pixlar   
Bredd: 1600 pixlar
    
Otvättat tyg:
158 cm
115 cm

Tvättat tyg:
80 cm
82 cm 

ARQ
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Framsida:
Vit polypropen, Nm 60/1
Ljusgrå ull/polyamid Nm 52/1
Masklängd: 18

Fyllnadsgarn:
Vit polyester, Dtex 1336

Baksida:
Svart polyamid/lycra, Dtex 78/44
Vit ull, Nm 40/1
Masklängd: 16
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WL!GGPJL!N
Formstickade trikåer i !atsticksmaskiner. Mönsterrapporterna är angivna i pixlar, där 1pixel = 1 maska.

NJLFJE3MDC:JN
Trikå i två lager, det vill säga dubbeltrikå. Där båda lagrerna stickas ihop med fästpunkter.

Mönsterrapport:
Höjd: 850 pixlar
Bredd: 599 pixlar

Grå bomull Nm 50/1
Masklängd:
Framsidan: 10,8
Baksidan: 10

ABQ
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Överhängning av maskor från främre nålbädden till bakre nålbädden resulterar i att maskor kan !yttas i sidled 
och stickas ihop med andra maskor så att ett hål uppstår.

Mönsterrapport:
Höjd: 54 pixlar
Bredd: 45 pixlar

Vit viskos, Ne 60/2
Masklängd: 12
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CLV:C:FO5DFDG
Slätstickad trikåvara.

Blågrå bomull Nm 50/1
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UKG3MDC:JN
Formstickad dubbelvara där maskorna i baksidan hänger kvar när framsidan stickas.

Mönsterrapport:
Höjd: 275 pixlar
Bredd: 449 pixlar

Framsida:
Vit viskos, Ne 60/2
Masklängd: 10,8

Baksida:
Svart bomull, Nm 50/1
Masklängd: 10

Resår:
Vit bomull/polyester, Ne 30/1 
Vit viskos, Ne 60/2
Vit viskos/lycra, Ne 70/1
Masklängd: 11
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Vem är jag som designer? Måste jag synas för att #nnas? I min kollektion visar jag exempel på textila 
tekniker jag behärskar och produkter jag kan arbeta med. Projektet är också ett sätt ifrågasätta mitt eget 
kollektionstänk.

Idag har var och varannan person en blogg på internet. Det första man gör när man letar efter information 
om en person är att googla den. Om man inte #nns på internet, #nns man då? Varje människa är unik 
trots att man ibland smälter in i vissa sammanhang, det har jag illustrerat i min kollektion. Tillsammans 
utgör produkterna en miljö där textilierna smälter in i varandra. Men !yttar man produkterna utanför sitt 
sammanhang sticker de ut med sitt speciella uttryck. Kombinationen av att smälta in och sticka ut på samma 
gång anser jag är intressant. Mycket beror på betraktarens tolkning och i vilken omgivning produkterna visas.

Under min process har jag har fått dra ner på många av mina idéer på när det gäller de olika produkterna 
i mitt arbete på grund av tidsbegränsningen. Min ursprungliga idé var att digitaltrycket skulle tryckas på 
ett trikåtyg som kunde spännas över en ljudabsorbent med olika strukturerade ytor. Bergen hade på så sätt 
kunnat får ytterliggare strukturer genom att placeras på en tredimensionell form. Det är något jag ser som en 
utvecklingsmöjlighet, ett framtida projekt.

Jag ville utgå från proportionerna på berglandskapet i mitt tidigare digitaltryck för att det ska gå att 
kombinera dessa två tryck med varandra. Beslutet om att behålla landskapets proportioner har jag hållit 
starkt på. Det har varit bra att utgå ifrån fasta mått men det har även ställt till det då jag hade en ambition att 
utnyttja hela bredden i digitaltrycket. Å andra sidan var min första målsättning att digitaltrycket skulle vara 
tryckt på ett tyg som var 3x3 meter. Men jag konkretiserade mina krav och det viktigaste var att trycka på en 
textil som kunde återge trikåstruktur bra samt ge en taktil känsla, en matt yta och ha en bra färgåtergivning. 
Valet föll därför på Trevira CS sammet.

Mitt formspråk är strukturer och förhållandet mellan tredimensionellt och tvådimensionella ytor. Hur 
förhåller sig de tre delarna, möbeltyget, digitaltrycket, plagget till varandra? Trikåstruktur till platt tyg?
För att alla tre delar skulle hänga ihop placerade jag in möbeltygets mönsterbild samt en del av tröjans 
mönsterbild i digitaltrycket. I tröjan tolkade jag tvådimensionella handskisser till tredimensionella 
trikåstrukturer. Dessutom ville jag att tröjan på något sätt skulle förhålla sig till möbeltyget. Därför utformade 
jag fotspåren i hålmönstret till plagget.

Det har varit svårt att hålla den tidsplan jag från början satte upp av projektet då jag ständigt har fått 
omvärdera i vilken ordning jag bör arbeta med mönstret till digitaltrycket och på plagget. Jag har arbetat 
med digitaltrycket parallellt med plaggets mönsterbild vilket visade sig vara svårt eftersom jag inte har haft 
en fast mönsterbild att utgå ifrån. Det hade varit lättare att bestämma en mönsterbild först och sedan forma 
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det andra. Frågan är dock vilken mönsterbild som hade varit lättast att jobba utifrån? Min åsikt har pendlat 
från det att jag utformade digitaltrycket till det konkreta arbetet med plagget. För att skapa en intressant 
mönsterbild på plagget så ändrade jag i digitaltrycket. Det blev en hel del ändrande fram och tillbaka så att 
alla proportioner skulle stämma. Men faktum är att digitaltryckets mönsterbild är lättare att ändra än plaggets.
Om jag i ett framtida projekt forsätter att arbeta på samma sätt, med mönster på olika objekt, så har jag 
kunskap i hur jag kan ta mig an mönster i en rumslighet på ett annat sätt. Jag vet nu mer om vad som fordras 
för att jobba med mönsterbilder som vävs samman på olika objekt. 

Att jobba med delar från tidigare projekt har resulterat i !er idéer om hur jag kan utveckla projektet vidare. 
Det skulle vara intressant att arbeta med ett mönster som produceras med olika tekniker i olika material och 
strukturer. Dessutom vill jag experimentera vidare med mönster på strukturerade ytor. Till exempel genom att 
jag trycker mitt digitaltryck på en trikåvara som kan spännas över en ljudabsorbent med struktur.
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:N]O5:!a
Carroll, Lewis (2001), Alice i underlandet – Alice i spegellandet. Uddevalla: Rabén & Sjögren.

FD:JNDJ:a
Chae Young Kim (2009-2010) $e knitted room 
<http://chaeyoungkim.com/> (2010-04-03)

Melanie Bowles och Sarah Dennis (2010-04-02) $e Wallpaper dress
<http://makeitdigital.blogspot.com/> (2010-04-03)
<http://postcardsfrombattersea.blogspot.com/> (2010-04-03)

Little red stuga
<http://littleredstuga.se/> (2010-03-15)

PID, sittmöbeln FEEL
<http://se.pidltd.com/se/sittmoebler/loungemoebler/feel_958.html> (2010-03-15)

EFL3a
Dunderklumpen (1974). Regisserad av . Baserad på bok av Beppe Wolgers (video: DVD)

Narnia: Häxan och Lejonet (2005), Caspian prins av Narnia (2008). Regisserad av Andrew Adamson. Baserad 
på bok av C. S. Lewis (video: DVD)

Alice i underlandet (2010), Regisserad av Tim Burton. Baserad på bok av Lewis Carrolls. (Bio#lm)

Fablernas värld (1968-1992), Regisserad av Cock Andreoli. Manus av Jean de La Fontaine, Leen Valkenier 
(Video: DVD)
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Linnea Nilsson, doktorand i Textildesign, Textilhögskolan i Borås 
Lisa Hjertén, scenograf, Folkteatern i Göteborg
Lis Sveningon Hellström, journalist
Tonje Kristensen, utbildningsledare Textildesign kandidatutbildning, 
Textilhögskolan i Borås
Lars Brandin & Kristian Rödby, tekniker i trikå, Textilhögskolan i Borås
Tommy Martinsson, tekniker i trikå, Textilhögskolan i Borås
Eva $éen-Johansson & Torbjörn Johansson, Tobex
Karin Moldin, Recticel
Åsa Sundberg, klasshandledare och klasskompis 
Emmelina Borgqvist, Ingrid Persson, Elin Sjöholm, Eva Holfve m.!. i min 
klass på Textilhögskolan
Familj och vänner
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