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SAMMANFATTNING

Tryckta Texturer – Färgade Floder, är ett lekfullt undersökande i hur man kan skapa mönster 
med illusioner av struktur på textil. Inspiration till projektet hämtas i vattnets böljande former, 
dess färgskiftningar och blanka yta. Utifrån temat vatten och vattenföroreningar tillverkas
inspirationscollage som blir referens till val av färger och mönster. Stort vikt och tid läggs i det 
här arbetet på skissande och att hitta passande skisstekniker. Jag arbetar med metoder som 
ger strukturerade ytor och gör utifrån dem mönster. Genom digitaltryck överförs mönstren foto-
identiskt till textil vilket bidrar till att jag kan skapa mönster med djup och liv. I val av material 
eftersträvar jag att efterlikna vattnets egenskaper och framhäva mönstrens kvaliteter. Arbetet 
presenteras som en kollektion textilier i metervara.

ABSTRACT 

In my bachelor thesis; Printed Textures – Coloured Rivers, I explore how to make textile prints 
with illusions of texture. I search for inspiration in water; it’s undulating shape, shiny surface and 
the changing of colour. Pattern ideas and colouration are taken from the pure and clear water 
as well as the poisonous and polluted. I put time and effort in finding suitable sketching 
techniques for creating structured surfaces. Out of the sketches I make patterns. By using 
digital printing I make it possible to transfer them onto fabric without loosing any details or 
colours. The technique makes it possible to create illusions of depth and make vivid patterns. 
In terms of choosing fabric I aim to simulate the properties of water and to bring out the 
qualities of each pattern. The work is presented as a collection of fabric by the metre.
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INLEDNING 

Tryckta Texturer – Färgade Floder, är ett arbete om textilmönster som undersöker hur man kan 
skapa till synes levande ytor på platta material med hjälp av digitaltryckstekniken. Handgjorda 
skisser i olika tekniker blir till mönster med datorns hjälp och överförs digitalt till textilier. Temat 
till projektet hämtar jag i vattnets böljande former, dess färgskiftningar och blanka yta. Arbetet 
utmynnar i en färgstark kollektion textilier. Jag väljer inriktningen till mitt examensarbete för att 
utforska hur man kan skissa för digitaltryck. Jag vill skapa livfulla mönster som utgör ett tillägg 
till dagens textilutbud. Projektet blir också en möjlighet att samla och fördjupa de kunskaper 
jag tillförskansat mig under min studietid på Textilhögskolan.

SYFTE & MÅL

I det här projektet vill jag utnyttja det digitala textiltryckets möjligheter till färgrikedom och 
illusion. Arbetet är ett undersökande i hur platta ytor genom motivet kan ge sken av att ha en 
struktur och därmed se mer levande ut. Tyngdpunkten ligger på skissarbete i olika tekniker, 
färger och material med vatten som utgångspunkt och inspiration. Jag vill använda mig av 
skisstekniker som utnyttjar den digitala trycktekniken och utmanar den konventionella. Jag vill 
även undersöka hur jag kan använda digital teknik för att ge illusioner av autentiska uttryck. 
Jag skapar mönster med rinnande, flytande och tonade ytor som behåller sina konstnärliga 
kvaliteter när de överförs till textil. Resultatet är en kollektion textilier i metervara. Målet är att 
göra en lekfull och färgstark uppsättning textilier där skissarbetet syns tydligt i de färdiga 
tygerna.

BEGRÄNSNING & AVGRÄNSNING 
Fokus i det här arbetet ligger på skissprocessen och att framställa mönster utifrån valt tema 
och tekniska förutsättningar. Mönstren och dess utryck styr i sin tur val av material och slut-
produkten för projektet är metervaran. Jag väljer textilier ur skolans lager och använder relativt 
tunna kvaliteter med fall.   
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METOD 

Projektet startas upp med researcharbete som resulterar i collage. Collagen utgör mitt konst-
närliga ramverk som jag förhåller mig till i arbetets olika moment. Jag har en lång skissfas där 
jag ämnar hitta metoder som lämpar sig för digitaltryck och som återspeglar mitt tema. Genom 
provtryck skissar jag även direkt i maskinen och tar beslut som för mig framåt. Arbetet doku-
menteras löpande i en arbetsdagbok med text och bild, dagboken hjälper mig att följa proces-
sen samt i kommunikationen med mina handledare.

MOMENT
Upprättande av tema genom inspirationscollage 
Tolkning av inspirationscollage genom skiss i olika tekniker
Skissgallring och generering av mönsteridéer
Visualisering av kollektionen 
Provtryck
Målinriktat skissarbete 
Mönsterrapportering 
Produktion av metervara

BAKGRUND

DIGITALTRYCK 
Det finns olika produktionsmetoder för att trycka metervara. Vanligast är rotationstryck, en 
teknik där tunna metallcylindrar utstansade med mönsterbilden utgör schabloner. Tyget löper 
under cylindrarna, färg trycks ut genom dem och mönsterbilden blir till. Cylindrarnas diameter 
utgör rapportens höjd. När man överför ett original till en schablon för rotationstryck separeras 
mönsterrapporten i färglager och anpassas för tekniken. Man kan göra övertryck för att uppnå 

ARBETSDAGBOK
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fler färger och olika typer av rastreringar för att skapa tonade ytor. Görs inte detta med finess 
finns det risk för att mönsterbilden kan se platt ut, många gånger går fina detaljer förlorade 
som till exempel skuggor och nyanseringar vilket ofta är vad som ger bilden en känsla av djup. 
Man kan även välja att arbeta med rena färgfält och skarpa kanter. 
Rotationstryck lämpar sig för stora upplagor då priset per löpmeter blir lågt. De stora kostnad-
erna ligger i schablontillverkning, färgframställning och provtryck. Maskinerna är stora och 
behöver laddas med mycket tyg varför små upplagor inte alls lämpar sig.

En teknik på frammarsch inom textilindustrin är digitalt textiltryck, som jag har valt att använda 
mig av i det här arbetet. Genom digitaltryckstekniken behöver jag inte göra avkall på mina 
original då bilden skrivs ut fotorealistiskt i fullfärg, enkelt sagt som i en vanlig skrivare. Man kan 
skapa textilier som ger en illusion av att vara tredimensionella och intryck av att vara hand-
gjorda. Jag tror att det finns mycket att utforska inom det här området och tekniken passar bra 
för vad jag vill uppnå med mina skisser i det här arbetet. 
Inom digitaltryck är man inte heller begränsad till rapportstorlekar utan kan utnyttja hela tygets 
bredd och höjd om man så vill och datorkapaciteten räcker till. 
Ur miljösynpunkt är digitaltryck ett bra alternativ till de vanliga tryckmetoderna. Det går åt 
mindre färg och tyg i inställningsprocessen, eftersom maskinen är mindre och det räcker med 
att skriva ut en liten bit för att få en uppfattning av resultatet. Åtgången på vatten och elektric-
itet är också lägre för digitaltryck jämfört med konventionellt tryck. Den digitala trycktekniken 
har också sina nackdelar. Stora rapporter, hög upplösning och många färger innebär stora filer 
som medför att mönstren blir svårhanterade. 

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Det finns tre metoder inom digitalt textiltryck, på Textilhögskolan finns det möjlighet att an-
vända sig av digitaltryck med reaktiv färg på maskinen Mimaki Textile Jet Tx2-1600. Reaktiv 
färg fungerar på naturmaterial som bomull, lin, ull och siden men även med regenatfibrer som 
viskos. Den fäster inne i fibern genom att tyget efter tryck, ångas och tvättas i hög temperatur. 

3.



Tyget måste även förbehandlas med en sodalösning för att färgen skall fästa. I skolans tex-
tillager finns det dels förpreparerade tyger eller så kan man själv förbehandla tyget man vill 
trycka på. Reaktiv färg får ofta fin lyster och håller i många tvättar eftersom den ligger inne i 
tyget och inte på ytan. Reaktiv färg lämpar sig därför väl för tyger till konfektion och även för 
heminredning. Däremot fungerar reaktivtryckta tyger sämre för viss offentlig miljö eftersom ma-
terialen ofta inte håller kraven för brandsäkerhet utan att addera bromerade flamskyddsmedel.

EXEMPEL PÅ DIGITALTRYCK
Designduon Hil Driessen och Toon van Deyne från Holland väckte mitt intresse för digitaltryck-
ets möjligheter när de var på Textilhögskolan för en föreläsning hösten 2008. De jobbar mot 
offentliga rum och skapar bland annat textilier med illusioner av illusioner. Utifrån en inspira-
tionskälla gör de original i olika material och tekniker som de i sin tur fotograferar och trycker. 
Schweiziska företaget Jakob Shlaepfer gör lyxiga textilier för konfektion och interiör med bland 
annat digitaltryck. De blandar på ett sofistikerat sätt, fototryck och broderi, starka klara färger 
med metalleffekter och transparens.
Många mindre företag och designer använder sig av digitaltryckstekniken då det finns möj-
lighet att göra mindre upplagor till relativt låga kostnader vilket inte är möjligt med rotation-
stryck. Svenska Oddbirds mixar återbruk med nya material och arbetar bland annat med 
collageaktiga digitaltryck där de blandar fotografi, skisser och text. På Stockholm Furniture Fair 
2011 såg jag många exempel på digitala fototryck på textil med djur- och naturmotiv. 

TIDIGARE ARBETEN 
Bakgrunden till mitt examensarbete är två tidigare projekt där jag har arbetat med att överföra 
konstnärliga tekniker till mönster och tryckta textilier. 
I det första projektet – Pangaea, skapade jag original i akvarell, marmoreringsteknik och textil 
applikation som jag med datorns hjälp lade samman till en mönsterbild som sedan digitaltryck-
tes på olika kvalitéer. Målet var att skapa en stormönstrad textil med många olika ytor i samma 
mönster.
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PANGAEA, mönster för ihopvikbar dyna



PANGAEA, mönster för rumsavdelare
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MÅLA MÖNSTER, skisser samt utsnitt av de färdiga mönstren
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Det andra projektet - Måla Mönster, handlade om att i en kollektion förena figurativa motiv med 
abstrakta. Jag jobbade med penseldraget, bläck på texturerat papper och ambitionen var att 
behålla skissernas karaktär i de färdiga mönstren. Jag vill i mitt examensarbete fortsätta att 
undersöka hur skisser kan överföras till det textila materialet för att skapa levande ytor. I det här 
arbetet vill jag till skillnad från mitt senaste mönsterprojekt Måla Mönster använda mycket färg 
och många olika tekniker. Jag vill dock jobba med färre uttryck i ett och samma mönster än i 
mitt förra digitaltrycksprojekt Pangaea.

ARBETSPROCESS 

TEMA/INSPIRATION
Temat till projektet hämtar jag i vattnets böljande former, dess färgskiftningar och blanka yta. 
Idén till temat kommer från mina tankar om vackert och fult i relation till textil där jag funderat 
över textilproduktionens miljöpåverkan. För att göra textilier går det i konventionell textilindustri 
åt stora mängder vatten och olika kemikalier. Mina mönster är inspirerade av vattenförorenin-
gar i allmänhet och textilindustrins nedsmutsning i synnerhet. Jag har även tittat på vackra 
naturfenomen som ser giftiga ut, som färggranna alger och skum på vattenytan. Färgsättning 
och mönsteridéer sträcker sig från det rena och klara vattnet till det grumliga och förorenade. 

COLLAGE/VISION 
Jag vill fokusera på formgivning framför miljöarbete i det här projektet och väljer att använda 
mig av temat rent visuellt. Jag samlar bilder och gör inspirationscollage för att visualisera min 
idé och hur jag skall ta mig dit. Ett grundcollage visar färg- och mönsterinspiration. Två collage 
visar vilka egenskaper jag vill undersöka i vattnet och hur de kan översättas textilt eller i andra 
material. Ett tredje och fjärde visar tekniker och färger som jag vill använda i skissprocessen. 
Slutligen gör jag collage som visar andras arbeten och mönster som jag inspireras av. På col-
lagen skriver jag ledord för att förtydliga vad jag menar och söker efter. Inspirationscollagen 

7.



8.

INSPIRATION VATTENFÖRORENINGAR



INSPIRATION VATTEN

bölja, blänka, skifta, krusning, stänka droppa, trögt/lätt

TOLKNING I MATERIAL

stormig, skum, plastglans, virvla, laveringar, mjuk/len, 
räfflor
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SKISSMETOD TEKNIKER & FÄRGVAL

fläckvis, figurativt/abstrakt, kaos, marmorera, struktur, 
toning

MATERIAL/STRUKTUR

collageteknik, papper, plast, textil, mjuk, vass/hård
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APPLIKATION, TEKNIK & UTTRYCK

mönstermix, struktur, ytmix, färgglad/dov, print+, 3D-effekt, 
screentryck/digitaltryck

INSPIRATION MÖNSTERBILD

färgfält, flyta ihop, lavering, fläckig, rinna/flöda, 
spräcklig

11.



utgör utgångspunkten i arbetet som jag förhåller mig till under kollektionens utformande. De är 
till för att vägleda mig i gestaltningen där huvudsyftet är att skapa textilier med liv. 

SKISSPROCESS 
Jag vill utforska många olika skisstekniker, tekniker som är gamla och nya för mig, snabba och 
mer tidskrävande. Jag söker efter uttryck som utnyttjar digitaltryckets möjligheter och som inte 
skulle göra sig lika bra för screentryck. Tjocka färger och modellera skapar volym och struk-
turer på olika sätt. Vattniga färger som akvarell och gouache ger laveringar och ljus. Material 
såsom olika papper, plast och tyg som läggs lager på lager ger skugg- och djupeffekter. Med 
scanner och kamera överför jag bilderna till dator. Under processens gång görs provtryck 
för att se vilka typer av skisser som fungerar på vilka typer av tyger. Det blir också ett sätt att 
skissa, att ta beslut och komma vidare. När jag gjort ett slutgiltigt urval rapporteras mönstren 
upp i programmet Photoshop.

Jag börjar med att skissa i olika tekniker med utgångspunkt i mina inspirationscollage. Jag 
river former i silkespapper och klistrar på papper. Jag jobbar både ton i ton och mer kon-
trastrikt, nya färger uppstår där pappret överlappar. Jag fortsätter med akrylfärg; stämplar 
med penseln, bygger upp en bild med många färgtoner som flyter in i varandra och målar upp 
större ytor för att sedan skrapa fram former i underlaget. 
Jag testar olika typer av modellera, blandar färger, gör avtryck och former samt bygger upp ett 
vågmönster som jag fotograferar. Jag gör frottage, lägger olika typer av strukturer under pap-
per och ritar med olika typer av pennor och kritor så att strukturen träder fram. Jag målar även 
med akvarell och försöker uppnå vattniga uttryck och laveringar. Det blir mycket olika färgut-
tryck till en början eftersom färgerna inte är satta än. För att tona ned färgskalan och fokusera 
mer på formen klipper jag snirkliga former i papper, plast och tyg. Jag testar att måla med 
trälim och limpistol på olika material, det ger struktur och glans. Slutligen väljs skisser ut och 
grupperas, jag skapar mönsteridéer att skissa vidare på under arbetets gång. Efter det första 
urvalet börjar jag skissa mer medvetet mot olika spår baserade på uttryck och skissteknik.
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MÖNSTERSPÅR

MULTIFÄRGAD: Måleriskt uttryck med 
tjock färg och silkespapper

TON I TON: Färgskiftningar och 
laveringar i silkespapper och akvarell.

STRUKTUR/VÅGFORM: Enfärgade 
strukturer som i och med sin relief får 
fler färger. Frottage på strukturer.

FLÖDANDE FORM: Flödande mjukt 
mönster i frottage.

SOFISTIKERAT RAVE: Collage med 
papper och textil, delspår till flödande 
form.

VATTNIGT: Akvarell, laveringar och 
marmoreingar
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FÄRGINRIKTNING 
Jag målar upp färgprover i gouache med utgångspunkt i mitt första collage med förorenin-
garna och adderar vattencollaget. Jag eftersträvar att hitta en balans mellan klara och grumliga 
färger som återspeglar collagen. Eftersom min valda tryckteknik inte begränsar mig i färgantal 
så kan det tyckas onödigt med färgprover men de är viktiga när jag tar ut kollektionen och 
bestämmer vilken färgskala jag vill använda i de olika mönstren. Proverna används som en ref-
erens snarare än att följas slaviskt. Förutom att jag har obegränsat antal färger i varje mönster 
kan jag utnyttja digitaltryckstekniken genom att förändra färgerna i mönsterbilderna obundet till 
rapporterna. Slutligen hämtar jag färger främst från den klara och kulörstarka delen av inspi-
rationscollaget. Turkosblått och gulgrönt vägs upp med orange, vinrött och gulrosa nyanser. 
Skuggbildningar i mönstrens strukturer samt ett mönster med en mörk, nästan svart botten 
bidrar till lite mer tyngd åt kollektionen och återspeglar min grundidé.

KOLLEKTIONSARBETE 
Min kollektion är uppbyggd av solitärer som skall fungera var för sig. Trycktekniken, temat och 
ett handskissat uttryck för dem samman och alla mönsteridéer finns representerade i mina 
inspirationscollage. Jag vill ha olika karaktärer på mönstren i min kollektion och arbetar därför 
med olika skisstekniker. Jag utgår hela tiden från temat och försöker eftersträva en känsla av 
vatten i mönsterbilder och även i val av material. Jag är ute efter tunna kvaliteter med bra fall, 
både glansiga och matta. Olika tyger som framhäver varje mönster och skapar bredd i kollek-
tionen väljs.

PROVTRYCK
Skisserna provtrycks på olika material i ett tidigt skede vilket fortsätter löpande under 
skissperioden.
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KOLLEKTIONSARBETETS UTVECKLING
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PROVTRYCK
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MATERIAL
DUPIONSIDEN: strukturerad sidenvara med papperskänsla, även kallad thaisiden.
HABOTAISIDEN: tunn skimrande sidenkvalitet i tuskaft. 
VISKOSPOPLIN: tunn smal vara med mjukt fall.
VISKOSSATIN: glansigt tyg med tungt fall.
SIDEN-VISKOSSAMMET: glansig och tung sammetsvara med mycket fall.
LEXINGTON: tunn bomullsvara i tuskaft. 
BOMULLSSAMMET: stabil och ganska stum kvalitet.
EKOLOGISK BOMULLSSATIN: varken tjock eller tunn vara, ganska stum.

De olika materialen återger färgerna och mönsterbilderna på olika sätt. Sidentygerna ger gu-
laktiga, lite avmattade färger men ganska skarpa tryck. På viskosmaterialen får jag i regel klara 
färger. Poplinen ger relativt skarpa tryck medan satinen och sammeten blir suddigare. Den 
tunnaste bomullskvalitén återger färgerna bra och ger ett relativt skarpt tryck, medan bomulls-
sammeten och satinen blir oskarpa. Det finns många olika färgprofiler att välja mellan, som är 
förinställda i digitaltrycksmaskinens programvara. Överlag är det ganska svårt att få till skärpa 
och rätt nyanser. Jag gör många test men kan aldrig veta säkert hur resultatet blir eftersom det 
är så många parametrar som spelar in.

MÖNSTERFRAMSTÄLLNING 
Med de olika grupperna av skisser och en vision av hur kollektionen ska se ut börjar jag arbeta 
på olika mönsterspår. Mönsteridéerna förändras och utvecklas, förgrenas och växer ihop igen 
under arbetets gång, vissa sållas i slutskedet bort. Provtrycken utvärderas efter olika kriterier, 
de viktigaste är hur tydligt skissens karaktär överensstämmer med tryckets samt hur bilden och 
tyget samspelar i relation till vattentemat. Eftersom jag vill ha olika textilier till alla mönster faller 
valet slutligen på det material som behövs för kollektionens sammansättning. Jag arbetar med 
mönstren i Photoshop och använder mig av lagereffekter för att färger och element skall flyta 
samman.

RAPPORTERING I PHOTOSHOP
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FÄRGA
Färga är ett multifärgat mönster som tar för sig. Min första idé är att det ingår så mycket färger 
att det på avstånd blir gråbrunt. Jag inspireras av Caño cristales, en flod i Colombia vars 
sjögräs är otroligt färggrant. Jag vill ha ett måleriskt uttryck, med tjock färg och tänker mig att 
mönstret fungerar som en länk i kollektionen eftersom alla färger ingår. Mönstret fungerar också 
som en accent i och med sina klara starka färger och sitt, utifrån kollektionen sett, annorlunda 
fläckiga uttryck. Mönstret är uppbyggt av fem stycken sammansatta gouachemålningar. I en 
rapport upprepas formen fyra gånger, vända på olika sätt så att mönstret rinner i en mjukt 
diagonal riktning. Rapportens höjd är 165 cm och bredden på mönstret 138 cm. Mönstret 
har fungerat bra på de flesta material. Jag tycker att att strukturen i målningen träder fram på 
habotai- och dupionsiden men för kollektionens helhet och för att ge intrycket av en blänkande 
vattenyta faller valet på en glansig viskossatin med tungt fall. 

SKIFTA
Skifta utgår från en av mina första skisser som funnits med under hela processen, den är gjord 
i silkespapper. Det är lugnt och enkelt i sin form och färgskala och jag associerar till pool- eller 
medelhavsvatten. Ett svagt böljande vatten som skiftar i turkosa toner. Jag gillar mönstrets pap-
perskaraktär och tycker att den finns kvar även om det är mycket uppförstorat. Jag provar först 
att göra en halvförskjuten rapportering men tycker att mönstret blir upphackat. Jag väljer istäl-
let att använda mig av rak rapportering på höjden så att rapporten bildar en typ av randning på 
bredden. Rapportens höjd är 64 cm, tygets och tillika mönstrets bredd 84 cm.
Jag bestämmer mig tidigt för att trycka mönstret på viskospoplin; tyget är tunt, har ett mjukt fall 
och återger originalskissens färger och skärpa. Varans smala bredd passar den raka rapport-
eringen då det inte behöver rapporteras i sidledd och därmed bli för bredrandigt.
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RINNA 
Rinna är ett mjukt vågmönster i längdriktning med ett tredimensionellt uttryck. Min inspiration är 
trögflytande avloppsvatten och alger. Jag skissar i olika sorters lera, fotograferar och testrap-
porterar innan jag kommer fram till den slutgiltiga formen. Mönstret formas i modellera, foto-
graferas och rapporteras upp i photoshop. Fotografiet upprepas tre gånger på bredden och två 
gånger på höjden. Rapporten är 119 cm hög och mönstrets bredd 108 cm. Inom rapporten är 
formen roterad och spegelvänd för att skapa ett flöde. Bakom ligger tre lager med olika typer av 
ytor och strukturer för att bilda djup och uppnå ett porlande uttryck.
Jag ser tidigt att mönsterbilden gör sig bra på siden-viskossammet och bestämmer mig för den 
kvaliteten. Skuggningarna i bilden och varans glans gör att mönstret får ett lätt tredimensionellt 
uttryck. Varan lugg ökar känslan av rinnande alger.

FLÖDA
Flöda är ett mönster inspirerat av oljeläckor och motsvarar den mörkare sidan av mitt inspira-
tionscollage. Olja på vattenytan kan anta former som ögat läser in till figurer, vilket jag tycker 
är intressant att försöka gestalta. En tidig idé handlar om att skapa ett abstrakt girlangmönster, 
som är mer eller mindre figurativt i olika partier. Jag vill blanda in effekter som skall representera 
skum och smuts på vattenytan för att få ett  dovare uttryck. Jag skissar på många olika varianter. 
Det slutgiltiga mönsteroriginalet målas upp på tapet med vatten som jag doppar tusch i, det 
flyter ut okontrollerat och bildar laveringar. I datorn inverterar jag mönstret så att bakgrunden blir 
svart och tapetens struktur gestaltar en skiftning. Bakom mönsterbilden lägger jag ett lager med 
färgfält som bildar illusionen av oljan. Rapporthöjden är 248 cm och mönstrets bredd 132 cm. 
Jag väljer att trycka mönstret på dupionsiden som förstärker tapetens struktur och bildar en 
diffus randning på bredden. Det ger ett intryck av mörkt djupt vatten sett ovanifrån.
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BÖLJA
Bölja är ett mönster som bygger på ett frottage av egna strukturmålningar, det är ett livfullt 
mönster med en tydlig horisontell vågrörelse. Idén bygger på vatten som tonas från en färg till 
en annan. Här hade jag tänkt att lägga olika färger över rapportgränserna. Dock måste några 
mönster sållas bort på grund av tidsbrist och Bölja är det mönster som jag tycker minst utnyt-
tjar digitaltryckets möjligheter till djupeffekt. Jag väljer att istället lägga in det färdigrapport-
erade mönstret som ett effektlager till Rinna.

KRUSA
Krusa är ett mönster som väl överensstämmer med mitt mål om att utnyttja digitaltryckets 
möjligheter. Den har ett tydligt vattnigt uttryck och glans som ger en illusion av tredimensional-
itet. Mönsterbilden är ett fotografi av en gouachemålad yta täckt med en plastfilm målad med 
trälim. Jag har svårt att visualisera mönstret och provar olika målningar och färgställningar. I 
blått tycker jag att det blir en för tydlig och ren vattenreferens men i andra färgställningar as-
socierar man lätt till helt andra saker vilket jag inte heller vill. Jag väljer att färgsätta det i en 
orange ton för att väga upp det turkosa och gröna som annars skulle dominera kollektionen. I 
slutet väljer jag bort mönstret eftersom det behövs för mycket experimenterande för att få rätt 
färger för att jag ska hinna med.
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RESULTAT 

I examensarbetet Tryckta Texturer - Färgade Floder gestaltas vatten 
på ett lekfullt sätt i textilmönster. Mönstren är illusioner av med olika 
tekniker handskissade strukturer och realiserade genom digitalt textil-
tryck. Arbetet resulterar i en kollektion färgstarka digitaltryckta mönster 
för metervara.
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FÄRGA
Utsnitt skala 1:1
Rapport skala 1:10
Materialprov
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SKIFTA
Rapport skala 1:10
Utsnitt skala 1:1
Materialprov
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RINNA
Rapport skala 1:10
Utsnitt skala 1:1
Materialprov
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FLÖDA
Rapport skala 1:10
Utsnitt skala 1:1
Materialprov
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DISKUSSION 

Min ambition med examensarbetet har varit att göra en uttrycksfull kollektion med mönster 
som säger något om mig som textildesigner, och jag ville lägga stor vikt på skissprocessen. 
Jag valde digitaltryckstekniken för att utnyttja ett oändligt färgantal och möjligheten att bevara 
skisskänslan i de färdiga mönstren. Tekniken har också medfört större frihet i förhållande till 
rapportering. Jag har skissat med material och metoder som jag tror lämpat sig för digitaltryck 
och möjligheten att skapa illusioner av djup och liv. Nu står jag med fyra textilier som jag tycker 
lever upp till mina förväntningar på projektet men som jag ser som en första anhalt i en vida-
reutveckling av ämnet.

Innan examensarbetet startade visste jag att jag ville arbeta med mönster. Jag hade även en 
önskan att vinkla mitt arbete mot någon metod inom hållbar design, att jobba med budskap, 
ekologiskt nedbrytbara textilier eller på något vis samhällsförbättrande produkter. Det blev en 
kompromiss då jag bestämde mig för att fokusera på formgivning i mitt arbete eftersom det är 
främst vad min utbildning går ut på. I framtida arbeten samarbetar jag gärna med sakkunniga 
på olika områden för att utveckla textila produkter för en hållbar framtid.

Jag valde i ett tidigt skede att trycka på skolan. Alternativet hade varit Tobex, ett företag som 
trycker med pigment och sublimering. Pigmentfärg kan användas på alla typer av tyger, och 
sublimering bara på syntetmaterial. Tobex har större erfarenhet av digitaltryck jämfört med 
skolan men tar också ut ett högre pris per tryckt kvadratmeter. Lämnar jag mitt arbete till dem 
släpper jag även kontrollen över det. 
Närheten till skolans digitaltrycksmaskin har varit en fördel i mitt arbete då jag har kunnat ex-
perimentera och vara flexibel med tider. En svårighet har varit att få trycktid och även svårt att 
planera den eftersom tekniken är oberäknelig och långsam. Reaktiv färg måste ångas och tvät-
tas innan man ser resultatet, dessutom har själva maskinen och programvaran krånglat vilket 
har medfört förseningar. 
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Provtryckning och val av material har varit en svårkontrollerad process jämfört med om jag 
skulle ha lejt bort arbetet. Det har dock resulterat i en materialbank och insikten om hur val av 
kvalitet och färgprofil kan förändra mönsteruttrycket. Jag har kunnat välja tygkvalitéer med om-
sorg och få färger med vacker lyster. Att jag har kunnat testtrycka mina skisser har hjälpt mig 
att göra val och komma vidare i processen. 
En begränsning inom digitaltryck är datorns kapacitet. Även med en ny dator anpassad för den 
här typen av arbete har jag stött på en del problem såsom storleksbegränsningar i programmet 
Photoshop och tunga filer som har försvårat datorarbetet. 

Att sammanställa mönster som en kollektion utifrån ett specifikt tema att förhålla mig till har 
fungerat som ett ramverk. Att vara trogen ramverket och grundvisionen har underlättat min 
process. Det har även varit en utmaning i att skapa färg- och formmässig sammanhållning. Min 
definition av kollektion i det här sammanhanget är en samling textilier framställda tillsammans 
och utifrån samma vision men som egna individer. Kanske blev individerna så självständiga att 
de kunde utgöra grunden för en varsin ny kollektion? Kanske skulle jag ha fokuserat på färre 
mönster för att skapa mer sammanhållning. 
Från början hade jag tänkt min kollektion för heminredning men märkte i skissarbetet att jag 
blev hämmad av mina föreställningar om hur interiörtextilier skall se ut. Jag funderade på att 
byta applikationsområde till textilier för konfektion men bestämde mig slutligen för att göra me-
tervara utan specificerat användningsområde för att kunna fokusera på uttrycket fullt ut. Ur ett 
realistiskt ekonomiskt perspektiv är inte digitaltryck den ideala tekniken för metervara. Digital-
tryck lämpar sig bättre för specifika produkter och mindre produktioner, men eftersom jag inte 
tar den ekonomiska aspekten i beaktande i mitt examensarbete låter jag det passera.
Det är intressant att fundera på metervara och hur den skulle fungera i olika sammanhang och 
att det är användaren som bestämmer, inte jag. Hur mönstren passar storleksmässigt i ett rum 
gentemot på en kropp. Estetiskt sett har jag själv haft svårigheter med vissa av mina mönster 
i inredningssammanhang, men tycker att de skulle fungera för mode. Kanske för att mode är 
mer tillåtande och inte behöver anpassas till långvarigt bruk och ögats slitage på samma sätt 
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som inredningstextilier. Att inte välja hemtextilier som applikation har gjort att jag har kunnat 
ta ut svängarna både mönstermässigt och i val av material. Att sätta in mina textilier i olika 
sammanhang för att se hur de samspelar med sin omgivning skulle vara en intressant avslut-
ning av det här projektet. Jag hade från början även en ambition om att bearbeta tygerna efter 
tryck. Att med hjälp av ausbrenner, folietryck och broderi som ett dekorativt element uppnå en 
tydligare djupeffekt på mina textilier. Detta skulle också kunna vara en intressant fortsättning på 
mitt arbete.

I en djupare vidareutveckling av det här arbetet ser jag gärna att man kan ta ut svängarna 
ännu mer och verkligen utmana den textila mönstervärlden. Att arbeta med djupverkan, il-
lusioner av struktur, återgivning av autentiska uttryck och blandning av olika medier. Jag skulle 
även vilja undersöka var gränserna går mellan fult och snyggt, kitsch och sofistikerad design 
med till exempel utökad illusion av tredimensionalitet, användning av färger samt i val av mate-
rial. Att använda olika textila tekniker för att se hur de kan utnyttjas bäst skulle kunna vara en 
spännande och ny ingång till ett fortsatt sökande efter livfulla textilier.
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