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sammanfatt
ning

Digitalt textiltryck ger mig möjlighet att skapa textilier av 

hög kvalitet i små upplagor utan begränsningar vad gäller 

rapportstorlek och färgantal. Jag kan producera hållbara 

och praktiska textilier med en handgjord känsla. Dessa 

egenskaper ger tekniken intressanta möjligheter som en 

överbryggare mellan design och textil konst/konsthantverk. 

Det ger också stora möjligheter att anpassa formgivningen 

efter en specifik möbel eller miljö. Detta vill jag utnyttja i 

mitt arbete. Jag samarbetar med två konstnärer där de 

tillverkar möbler och jag textilier. Vår ambition är att göra 

gränsen diffus mellan det massproducerade och unika, 

mellan konst, hantverk och design. Vi arbetar på temat 

illusion/verklighet och utgår från en institutionsliknande 

miljö. Som kontrast till ursprungsmiljön använder vi oss 

av fantasi, drömmar och natur för att öppna rummet och 

sinnet. Genom att arbeta med min formgivning utifrån ett 

konstnärligt sammanhang hoppas jag kunna ge textilierna 

ett uttryck som uppmuntrar till tankar och associationer. 

Eftersom textilierna är digitaltryckta behöver jag inte göra 

avkall på kvalitet till förmån för en konstnärlig känsla. 

Motiven kan reproduceras på material som lämpar sig för 

att faktiskt användas i väntrummet eller sjukhussalen.
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bakgrund
DIGITALT TEXTILTRYCK
Digitalt textiltryck är en teknik som har 
utvecklats till att bli ett alternativ till klassiska 
tryckmetoder. Digitaltryck lämpar sig mycket 
bra för att producera mindre upplagor av 
ett tryck och har den unika möjligheten att 
kunna ge ett fotorealistiskt resultat tack vare 
att antalet färger inte är begränsat som vid 
exempelvis screentryck. Den egenskapen gör 
det bland annat möjligt att trycka textilier som 
ger en illusion av tredimensionalitet eller ett 
intryck av att vara handgjorda som strukturer, 
broderier, skiss, måleri och liknande. Man 
behöver inte heller förhålla sig till en speciell 
rapportstorlek utan man kan utnyttja tygets 
hela bredd och höjd om man så vill.
Genom digitaltryck kan man producera textilier 
som lever upp till många av de egenskaper 
konsumenter idag söker i sina produkter. 
Textilierna kan tryckas lokalt, miljövänligt samt 
i små personligt anpassade upplagor.

SAMARBETET
Jag har även tidigare arbetat med Maria 
Segersäll och Rasmus Sköld som har sin 
bakgrund i konsthantverk och numera framför 
allt ägnar sig åt konst. De har i vårt samarbete 
tillverkat möbler genom att återanvända gamla 
inventarier med institutionskaraktär vilka jag 
formgett digitaltryckta textilier till. Under vårt 
förra projekt utgick vi från konceptet ”det 
massproducerade görs unikt och det unika 
reproducerbart”. Resultatet blev en möbel av 
två stolar sammansatta med en bricka samt 
en lampa. På stolarna hade Maria och Rasmus 
karvat, ristat och tecknat fram former och 

figurer och på så vis gett de masstillverkade 
stolarna ett nytt liv och unik prägel. Textilierna 
var producerade som placerade tryck 
föreställande strukturer och inredningsdetaljer 
vilka jag tecknat i blyerts och sedan 
reproducerat genom digitalt transfertryck. 
Motiven var från ett klassisk ”mormorshem” 
såsom smock, stoppade fåtöljsitsar och 
kristallampa som kontrast till den ursprungliga 
stolen. Stolarna ställdes ut i Textilhögskolans 
monter på Stockholm Furniture Fair 2010.

STOLARNA SOM STÄLLDES UT PÅ 
STOCKHOLM FURNITURE FAIR 
2010



förutsättningar/begränsningar
Jag arbetar med digitalt textiltryck och 
resultatet ska vara reproducerbart, praktiskt 
och användbart. Jag förhåller mig under 
projektet också till Marias och Rasmus 
formgivning och måste kunna anpassa mig 
under processen efter form och eventuella nya 
idéer. 

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Jag har möjlighet att använda mig av tre digitala 
tryckmetoder; reaktivtryck, transfertryck och 
pigmenttryck. 
Vid transfertryck skrivs färgen först ut på 
papper och överförs sedan till tyget genom 
värmepress då färgen sublimerar, förångas och 
vandrar in i fibern. Transfertryck kan endast 
användas på syntetmaterial som till exempel 
polyester. Reaktivtryck skriver man ut direkt på 
tyget. Det kan användas på naturmaterial som 
bomull, lin och silke och kräver att materialet 
förbehandlas och sedan efter tryck ångas och 
tvättas. Även vid reaktivtryck fastnar färgen 
inne i fibern. Pigmenttryck skrivs också ut direkt 
på materialet. Pigmenttryck kan användas 
på både naturmaterial och syntetmaterial 
eftersom pigmentet lägger sig utanpå fibern.
På textilhögskolan finns en reaktivtryckmaskin 
samt en transferprinter i A3format. Dock kan 
jag välja att trycka utanför skolan på ett företag 
där jag har tillgång till både transfer- och 
pigmentskrivare i fullbredd.

SAMARBETET OCH MÖBELN
Från början vet jag att Maria och Rasmus 
tillverkar en möbel av tre stolar. Stolarna har 
sitsar vilka ska kläs och till ryggstöden ska 

kuddar sys och hängas på. Utöver detta diskuterar 
vi att möbeln kan ha en hylla för en kaffekopp, en 
lampa och en fotpall samt ett tillhörande bord. 
Bakom möbelpjäsen ska en gardin/draperi hänga.

STOLARNA FÖRE

SKISS AV HUR RESULTATET KAN TÄNKAS BLI



Jag tar fram en antal textila produkter, möbeltyg, 
lampskärm och gardin/draperi som fungerar 
tillsammans med mina samarbetspartners 
möbel. Textilierna visas på utställning där jag 
bygger upp en miljö som består av möbeln/-
erna som Maria och Rasmus tillverkar samt 
en gardin/draperi. Förutom att textilierna ska 
fungera i det här sammanhanget ska de även 
vara reproducerbara och praktiska för att också 
kunna användas till exempel i en offentlig miljö. 
Textilierna ska ge ett intryck av exklusivitet och 
ha en handgjord känsla för att visa att man 
numera kan framställa digitaltryckta textilier 
med en känsla av hög kvalitet. Möbeltyget gör 
jag till den här specifika möbeln men jag vill 
att de tillhörande produkterna, lampskärmen 
och gardinen, ska kunna fungera även som 
självständiga. Jag vill att resultatet ska spegla 
min bredd som textildesigner med en bakgrund  
i konst och scenografi. Jag vill uppmärksamma 
möjligheterna med digitalt textiltryck som 
en överbryggare mellan konst, hantverk och 
design. Till skillnad från det tidigare projektet 
vill jag den här gången arbeta mer medvetet 
med att ta fram självständiga textila prototyper 
utifrån samarbetet.

mål

metod

arbetsprocess

Vi kommer överens om ett antal 
grundförutsättningar som vi arbetar utifrån, 
vad för slags möbel som ska tillverkas och 
ett tema. Sedan skickar vi inspirationsbilder, 
skisser och foton av hur projektet utvecklas. 
Jag skissar för hand i olika tekniker och skannar 
sedan in materialet och sätter ihop tryckfärdiga 

original digitalt. Under tiden jag arbetar med 
originalen provtrycker jag för att få en känsla 
för proportionerna och hur trycket fungerar på 
olika textila material. Jag har från början inget 
tydligt mål vad gäller hur det färdiga trycket 
kommer se ut. Emellertid har jag ett mål vad 
gäller känsla och ett antal idéer om hur den 
känslan skulle kunna uppnås, vilka jag testar 
under processen.
Eftersom det är mitt examensarbete och Maria 
och Rasmus är utomstående samarbetspartners 
vars arbete inte ingår i någon utbildning 
eller liknande så faller dokumentation, 
rapportskrivande och projektplanering på mig. 
Projektet som examensarbete sett handlar 
alltså framför allt om framtagandet av de 
textila produkterna men med samarbetet som 
en viktig aspekt.

VÅRT GEMENSAMMA TEMA
Projektet tar avstamp i vårt senaste samarbete 
och vi väljer att fortsätta med samma koncept, 
det massproducerade görs unikt och det unika 
reproducerbart. Vi utgår även den här gången 
från en imaginär institutionsliknande miljö, 
till exempel ett väntrum eller en sjukhussal. 
Det karaktäristiska i miljön är att det är en 
plats där man spenderar en längre tid samt 
att den kan beskrivas som opersonlig och lite 
trist. Utifrån den här platsen visualiserar vi hur 
en betraktare skulle kunna tänka fram en ny 
dimension av rummet. Vi inspireras av naturen 
som en kontrast till ursprungsmiljön. Visuellt 
vill vi att skissen ska synas i resultatet, former 
som löses upp och bitvis blir tydligare och 
nästintill verkliga, liksom fantasin.



MIN INSPIRATION
Utifrån det tema vi enats om arbetar jag vidare 
på hur jag i min textilformgivning kan nå en 
känsla av fantasi, dröm och magi. Jag vill också 
utnyttja digitaltryckets möjligheter.

Idéer jag vill testa:

En illusion av djup och rymd med hjälp av 
skuggor och ljus.

Textilierna samverkar genom motiven, till 
exempel skulle en skugga kunna falla från 
gardinen på möbeltyget.

Motivet förändras med hjälp av ljuset på gardin 
och lampskärm.

Ett rapporterat mönster “får liv”, förändras och 
växer.

UPPSLAG FRÅN MIN 
ARBETSDAGBOK



SKISS
Jag skissar på naturmotiv, allt från rötter till 
trädgrenar och utslagna rosor, som jag sedan 
kan skanna in och arbeta med att bygga upp 
trycket av. Förutom blyerts använder jag tusch 
och kol för att kunna experimentera med olika 
uttryck. Jag tar också en del foton för att kunna 
testa att blanda teknikerna.

Jag beslutar mig för att grunden ska vara ett 
mönster som växer från en del av inredningen 
till en annan. Enligt vårt gemensamma tema ska 
jag arbeta med att skissen syns i resultatet och 
jag beslutar att liksom tidigare arbeta med att 
bygga upp trycket främst i blyerts. Jag tänker 
att motiven ska gå från skissartade till nästan 
verklighetstrogna och påminna om klassiska 
naturinspirerade mönster. Blyerts kan användas 
både till skiss och mycket detaljerade teckningar 
och ger associationer till det handgjorda. 

TITELN
Vi bestämmer oss för titeln “Inventering”. Att 
inventera innebär att se vad man har, vadd det 
är värt och vad det kan användas till. Det är dels 
vad vi gör i praktiken genom att använda oss av 
gamla inventarier. Det är också vad vi gör genom 
att använda oss av varandra, våra kunskaper och 
erfarenheter.



EXEMPEL PÅ SKISS



MÖNSTRETS UPPBYGGNAD/UTVECKLING
När jag har en mängd skisser börjar jag arbeta 
på hur en uppbyggnad av mönstret skulle 
kunna se ut. Idén är att det utifrån en förenklad 
form växer fram ett mönster som sedan växer 
sig vilt. Jag experimenterar här med att blanda 
stiliserad datagrafik, handskiss och foto. Jag 
funderar också på hur motiven på de olika 
textilierna ska kommunicera med varandra, var 
mönstret ska börja och hur det kan förändras. 



BESLUT ANGÅENDE DIGITAL TRYCKTEKNIK
Efter att ha provtryckt mina skisser på skolans 
reaktivtryckmaskin beslutar jag mig för att 
trycka det färdiga resultatet på Tobex, ett 
digitaltryckföretag i Borås. Jag är inte nöjd med 
resultatet på reaktivtryckmaskinen, dels tycker 
jag färgerna blir matta och dels skiljer de sig 
mellan material på grund av olika färgprofiler. 
Ett annat problem är krympningen vid tvätt 
efter tryck och ångning. Det går säkert att få 
fram ett bra resultat men det kräver många 
provtryck med efterbehandling och min 
planering tillåter inte det tidsmässigt. Om 
jag vill trycka på en annan vara än de redan 
förbehandlade som finns på skolan, till exempel 
på en sammet, måste jag också förbehandla 
tyget. När jag trycker på Tobex kan jag vara 
säkrare på att genast få de färger och den 
kvalitet på trycket jag vill ha. Dessutom kan jag 
då testa ett dubbelsidigt transfertryck vilket 
kan skapa en effekt av att motivet förändras vid 

ljusgenomsläpp. Jag kan dessutom trycka på en 
Trevirasammet, en vara av hög kvalitet som är 
brandsäker vilket gör att de färdiga textilierna 
får högre trovärdighet i fråga om att kunna 
användas till exempel i en offentlig miljö.



MÖBELTYGET
Eftersom det är stolarna som är centrala för 
samarbetet och temat beslutar jag att mönstret 
ska ha sin början där. Det ska utvecklas från 
vänster till höger, om man står mitt emot dem, 
längst till höger utvecklas det framför allt upp i 
gardinen men även ner på fotpallen. Mönstret 
har även en avstickare på vänstersidan upp 
mot lampan.
Jag börjar arbeta med trycket på stolsitsarna 
och sedan utifrån det låta motiven på 
ryggkuddar, fotpall, lampa och gardin växa 
fram. Jag börjar emellertid arbeta simultant 
med samtliga tryck när jag lagt upp grunden. 
Jag väljer ut ett fåtal inskannade skisser som 
jag ändrar i storlek och vrider och vänder på 
för att bygga upp ett mönster som man trots 
utvecklingen och förändringen associerar till 
ett rapporterat mönster. Jag väljer att arbeta 
med rosen, från knopp till vissen. Rosen är en 
uttjatad blomma, tyngd av symbolik, vilket jag 

tycker är intressant. För ändamålet, att skapa 
associationer till fantasi och verklighetsflykt 
tycker jag den passar bra. Dessutom för 
rosen tankarna till romantik och mormors 
vardagsrum, vilket känns som en fin kontrast 
till de väntrumsliknande stolarna. Först arbetar 
jag med ett tryck som har sin start i ett stiliserat 
mönster av rosrankor. Mönstret börjar sedan 
knoppa, blomma och växer sig vilt upp på 
gardinen. Dock saknar jag den början i stolens 
ursprungliga karaktär jag tidigare tänkt mig. 
Alltså beslutar jag att lägga in ränderna från 
de första mönsterskisserna och låta rankorna 
växa ut från dem. Jag arbetar med de tre 
stolsdynorna som ett motiv för att sedan innan 
tryck dela upp dem.
Jag provar att blanda in foto och skuggor för 
att ge en illusion av att blommorna blir verkliga 
och lyfter från tyget. Dock vill jag inte använda 
dessa effekter på bekostnad av helhetsintrycket 
och väljer att inte ha med det. Effekten må 
passa i i temat men kompromissar  känslan  av 
hantverk och kvalitet med sin tydliga artificiella 
karaktär. Dessutom är det inte en trompe l’oeil-
effekt jag vill åt, jag vill snarare lura tanken 



än ögat. Istället arbetar jag med opaciteten i 
skisserna för att skapa ett djup och färglägger de 
mest utvecklade rosorna till höger för att ge en 
känsla av utveckling mot det verklighetstrogna.   

JAG ARBETAR MED ORIGINALEN I PHOTOSHOP 
OCH PROVTRYCKER UNDER TIDEN MED HJÄLP 
AV SKOLANS TRANSFERPRINTER



GARDINEN/ DRAPERIET
I gardinen växer rosorna upp och bildar ett eget 
mönster. 
Jag provtrycker en första variant av mönstret på 
skolans reaktivtryckmaskin på en tunn bomullsvara 
men resultatet ska transfertryckas på en sammet.
Jag provtrycker ett dubbelsidigt transfertryck 
på skolan. Framsidan av gardinen ska vara i 
gråskala och genom det färgstarka trycket på 
baksidan koloreras rosorna vid ljusgenomsläpp. 
Dessutom får då baksidan ett motiv vilket kan 
vara användbart. På Tobex där jag ska trycka mina 
textilier kan man inte producera dubbelsidigt 
transfertryck så jag beslutar att trycka framsidan 
där och sedan placera ett antal rosor i färg på 
baksidan med hjälp av tekniken tillgänglig på 
skolan, alltså en transferprinter i A3format. 
Dock har jag förstått att det är möjligt att trycka 
dubbelsidig transfer på en större maskin där båda 
sidorna kan tryckas samtidigt. Anledningen till 

BAKSIDA FRAMSIDAN FÄRGLÄGGS AV BAKSIDAN 
NÄR LJUSET LYSER IGENOM

att det kan vara problematiskt att trycka en sida i 
taget är att färgen vid värmetransferering förångas 
och vandrar in i fibern. När den hettas upp igen vid 
transferering på andra sidan sker samma sak och 
då kan det första trycket bli defekt eller förstöra 
maskinens tryckmatta. På skolans transferpress 
har jag ändå lyckats trycka på en sida i taget utan 
att uppleva några problem. Lampskärmen ska på 
samma sätt som gardinen vara tryckt på båda sidor 
så de svartvita rosorna färgläggs när den tänds.

PROVTRYCK FRAMSIDA



JAG BYGGER UPP MÖNSTRET I PHOTOSHOP GENOM ATT SÄTTA SAMMAN ETT 
ANTAL OLIKA RAPPORTER SOM JAG KOPIERAR I OLIKA STORLEK OCH OPACITET

PROVTRYCK PÅ SKOLANS REAKTIVTRYCKMASKIN



FORMGIVNINGEN AV TEXTILIERNA I FÖRHÅLLANDE 
TILL MÖBELN
Jag har under processen sett möbeln växa fram 
genom foton jag fått skickade till mig och har även 
fått mått och blivit informerad om detaljer verbalt. 
På så vis har jag kunnat förhålla mig till formen när 
jag tagit fram tryckoriginalen. Dock får jag inte se 
den färdiga möbeln förrän vi sätter ihop resultatet 
bara några dagar innan examination. Jag trycker 
alla delar till möbeln som placerade tryck baserat 
på mått till stolsdynor, ryggkuddar och kudde till 
fotpall. Trycken till ryggkuddarna och pallkudden 
kopierar jag och spegelvänder till deras baksida. 
Jag låter en rosranka växa upp genom ryggdynan 
till vänster upp mot lampskärmen som jag planerar 
att låta några rosor slå ut på. Jag placerar också 
ett tryck föreställande vissnade rosor och blad 
nere på fotpallen till höger vilket korresponderar 
med dynan ovanför och gardinen varifrån bladen 
faller. Jag placerar trycken så det blir ett flöde från 
möbelns vänstra sida mot höger, upp i gardinen, 
och låter rosorna blomma ut mer och mer för att 
sedan helt ta över i gardinen. 



DE FÄRDIGTRYCKTA TEXTILIERNA
Jag trycker de färdiga originalen på en 
Trevirasammet på digitaltryckföretaget Tobex. 
Undantaget är tyget till lampan som jag väntar 
med då jag ännu inte har en lampskärm att klä 
och vill placera trycket efter skärmens storlek 
och karaktär. Det kan jag trycka senare på skolan 
eftersom formatet inte är så stort. Jag ska också 
lägga till rosor i starkt rosa och eventuellt grönt på 
baksidan av gardinen. 

MÖBELKLÄDSELN

GARDIN/ DRAPERI

PROVTRYCK



resultat
När jag fått möbeln klär jag den och syr kuddarna 
till ryggstöden och fotpallen, kuddarna spänns på 
med samma läderband som fäster ihop stolarna.
I skolan trycker jag tyget till lampskärmen samt 
baksidan av gardinen.



BAKSIDAN AV GARDINEN



Mina visioner har från början varit mycket stora, 
att skapa textilier med en magisk känsla, en känsla 
av dröm och fantasi med skuggor, ljus och motiv 
som blir nästintill verkliga. Under processen har 
jag valt bort delar av dessa idéer men har ersatt 
dem med alternativ som bättre passar uttrycket 
och ger en liknande effekt.  
Jag har till exempel valt bort illusionen av 
skuggor från gardinen på möbeln men textilierna 
samverkar ändå genom mönstret och bladen som 
faller ner på fotpallen.

Det har varit givande att ha möjligheten att 
trycka på skolans reaktivtryckmaskin. Dock har 
jag inte lyckats få fram det resultat jag söker på 
den tid jag haft till förfogande. För vissa ändamål 
som textil till plagg eller sängkläder är såklart 
reaktivtryckmetoden lämplig eftersom man kan 
trycka på naturmaterial med hållbara färger. 
Med transfertryck på Trevirasammet får jag rätt 
färger, ett hållbart tryck och sammeten bidrar till 
en exklusiv känsla. Dessutom kan jag transfertrycka 
även på baksidan för att få effekten med färg 
vid ljusgenomsläpp. För detta är transfertryck 
idealiskt eftersom det inte lägger sig på ytan av 
tyget och till vis del hindrar ljusgenomsläpp som 
ett pigmenttryck. 

När jag placerat textilierna tillsammans med 
möbeln är jag nöjd med riktningar och det 
flöde motiven bildar. Jag tycker jag lyckats med 
min intention att göra lampan och gardinen 
till självständiga prototyper vilka kan fungera 
ensamma eller som par utan möbeln. Det 
dubbelsidiga transfertrycket ger en mycket lyckad 

effekt och jag hoppas kunna hitta någon som har 
en industriell transferpress lämpad att producera 
det i.

Vi kommer fortsätta med den här typen av 
samarbete där vi vid sidan av vårt eget arbete då 
och då gör ett gemensamt projekt. Det är mycket 
inspirerande och utmanade att arbeta tillsammans  
utifrån våra olika perspektiv vad gäller material 
och inrikting mot konst/ hantverk respektive 
design. Nu skulle jag vilja skapa en kollektion 
digitaltryckta textila produkter baserad på våra två 
genomförda projekt. I framtiden skulle jag gärna 
prova att formge textilier utifrån en redan färdig 
möbel för att lättare kunna förhålla mig till form 
och detaljer. 

Jag har formgett praktiska och reproducerbara 
textilier utifrån en specifik möbel och ett tema. 
Textilierna fungerar också självständigt och 
kan placeras i en annan miljö, till exempel i en 
offentlig mijö varför det är en fördel att de är är 
hållbara och brandsäkra. Jag har arbetat utifrån 
ett konstnärligt samarbete och ser det som en del 
i ett större projekt där jag vill uppmärksamma hur 
man genom digitalt textiltryck kan arbeta på ett 
väldigt flexibelt och gränsöverskridande sätt med 
textilformgivning.

diskussion
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Maria Segersäll och Rasmus Sköld

Alla begåvade och inspirerande 
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Elisabeth Fjällman, Mirjana Vukoja, 
Lis Hellström Sveningson och 
Linnéa Nilsson

Och såklart för allt stöd,
Familj, vänner och fantastiska 
skolkamrater








