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Sammanfattning - Abstract

Knitting Big är ett undersökande 
examensarbete i textildesign med fokus på 

stickningens möjligheter och förmåga att 
skapa tredimensionalitet i relation till en möbel.

Syftet var att få kunskap i stickningens 
möjligheter till volym samt att svara på 

frågeställningarna: Hur förändrar den 
strukturerade textilen intrycket av formen? Jag 

vill även ta reda på vad etablerade 
möbelföretag anser om trikåns möjligheter 

inom möbeltextil.

Projektet har utformats i skolans tre 
trikåtekniker: handstickning/handmaskin, 

industriell rundstickning samt industriell 
flatstick. Under projektet har jag samarbetat 

med möbelföretaget Homeline.

Resultatet av projektet är tre stycken separata 
textilier som alla ger exempel på volym i trikå. 
Textilierna är monterade som textila överdrag 

på pallen ”Polly Fat” från möbelföretaget 
Homelines sortiment. Textilierna förhåller sig till 

tre motsatts ord: 

Volym – Platt, Stor – Liten, 
Expanderad – Anpassad.

 
Nyckelord: Volym, Trikå, skala, textur, form

Knitting Big is a BA degree project in textile 
design that investigate knitted fabrics 
possibilities and ability’s to create 
three-dimensional textile in relation to a 
furniture.

The aim was to learn more about knittings 
potential in volume and to answer the 
questions: How is structured textile 
changing the impression of the form? And 
what does the established furniture companies 
think about the possibilities of knitted fabrics in 
upholstery?

The project has been developed in the school’s 
three tricot techniques: hand knitting / hand 
machine, industrial circular knitting and 
industrial flat knitting. During the project I have 
collaborated with the furniture company 
Homeline.

The result of the project is three separate 
fabrics which all demonstrate volume in tricot. 
They are mounted as textile coatings on the 
stool ”Polly Fat” from the furniture company 
Homeline. The textiles relate to 
three contrast words: 
 
 
Volume - Flat, Large - Small,  
Expanded - Custom.

Keywords: volume, Knitted, scale, texture, 
shape
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Inledning

Personlig ingång till Projektet

Knitting Big baseras på mitt stora intresse för stickning och trikå. Denna teknik är den främsta 
anledningen till varför jag har valt att utbilda mig inom textildesign och varför jag först sökte 
in till Textilhögskolan. Stickningen har alltid betytt mycket för mig på det personliga stadiet, 
examensarbetet har varit en möjlighet till att utvecklas och nå en ny nivå inom tekniken. 

Stickningens uppbyggnad av riktning och form är bestämd utifrån designerns val. Jag 
fascineras av att man med endast en tråd kan bygga upp en sammanhållande yta med 
textur. Utseendet framkommer ifrån hur du väljer att ta upp en maska genom tekniker så 
som: omslag, ökning, minskning eller sparande av maskor. Samt materialval, grovlek och 
färg på garnet.

Jag har de senaste tio åren stickat mycket för hand och då inriktad mot spets. Intresset har 
alltid funnits i att arbeta med enbart en färg och bygga upp mönster genom olika val av 
stickningstekniker. Fokus ligger då i tekniken och inte i färgsammansättning, någonting som 
jag personligen tycker ger ett rent och estetiskt tilltalande formspråk. Med hjälp av min 
utbildning och mitt brinnande intresse för trikå vill jag nu ta steget från det strukturerade 
tvådimensionella (1) och utveckla detta mot en tredimensionalitet inom tekniken (se resultat).

De möbeltextilier som finns på marknaden i dag visar övergripande vävda varor. Min slutsats 
är att väv har genom historien varit den teknik som använts mest till möbler. Detta kan bero 
på vävens egenskaper så som slittålighet, stumhet och möjligheten till användning utav 
effektgarner i inslaget utan att äventyra ett Martindale test (Ett mått på nötningshållbarhet för 
tyg. Genom testet får man reda på vart tyget lämpar sig beroende på styrka).

Jag tycker mig se en möjlighet för trikå på marknaden för textilier framtagna mot möbler 
då dess kvalitéer och uttryck går att jämföras med väv. Trikå har även andra kvalitéer och 
möjligheter som exempelvis volym och elasticitet som gör att man kan hitta nya uttryck för 
möbeltextil. 

Under processen har de olika faktorerna: Volym, skala, och form varit centrala i 
undersökningen. För att få relevans har arbetet satts i relation till en möbel där fokus har legat 
på textilt utforskande mot möbelns form. Projektet ligger i 
gränslandet mellan design och konsthantverk, då textilierna är framtagna genom både 
hantverk och industriella maskiner.
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samarbete med Homeline

Jag kom i kontakt med möbelföretaget Homeline på mässan Stockholm Furniture & Light 
Fair år 2014, då de var intresserade av ett projekt som undersökte trikåns egenskaper samt 
uttrycksmöjligheter mot en av deras produkter. Företagets önskemål var att textilierna skulle 
ha ett mer konstnärligt utseende än de textilier som fanns i deras sortiment, samt att de ville 
ta del i min konstnärliga process. 

Pallen (se bild 2) valdes ut ur deras sortiment på grund utav formens enkelhet, då jag i 
tidigare arbeten aldrig har arbetat mot en möbel. Jag läser in pallen som en form, och har i 
arbetet behandlat möbeln som en form. 

Pallen har en grov kropp som mäter 23 cm i höjd och har en diameter på 51 cm. Den har fyra 
ben i ljust trä som är 20 cm höga. Pallen är 43 cm hög.

Bild 1. Tvådimensionell trikå

diameter: 51 cm omkrets: 158 cm

Höjd 23 cm total Höjd 48 cm
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Ordlista

För att säkerställa att läsaren får en konsekvent och klar uppfattning av de begrepp som 
tas upp i rapporten tillkommer här en ordlista. Många av dem är en personlig tolkning med 
utgångspunkt från det rörande projektet.

Form    I detta projekt är form begreppet baserat på Wongs 
    definition:
    ” …Form is everything that can be seen - everything with   
        shape, size, colour, and texture that occupies space, marks   
    position and indicates direction...”
    (Wong. 1993, s. 138)
    I arbetet syftar formen till pallens kropp. 

Kollage skissande  Att sammansätta flera olika skisser så de tillsammans bildar  
    en ny skiss.

Kontrast par   Två ord står i kontrast till varandra och skapar en relation och  
    spänning i uttrycket.

  - Expanderad – Anpassad Former som tar plats och bryter sig loss från grunden i möte  
    med de mer medgörliga strukturerna. 
 
  - Stor – Liten   Stora Former möter mindre former.

  - Volym – Platt   Tredimensionalitet i ett möte med det tvådimensionella.

Struktur   På vilket sätt en form är framtagen, konstruerad eller  
    organiserad. (Wong. 1993. s: 44)

Textur    Textur är en ytas egenskaper till form så som exempelvis:  
    slät, ojämn, mjuk, grov.  
    (Wong. 1993. s: 43)

Volym    Ett mönster som framkommer med hjälp av 
    tredimensionalitet i textilen. Volymen kan se olika ut 
    beroende på vilken vinkel du betraktar den.
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Syfte

Att genom olika trikåtekniker undersöka stickningens 
möjligheter till att skapa volym, textur och form mot 
en befintlig produkt. Arbetet innebär framtagning av 
textilier i trikå för en bestämd möbel i samarbete med 
möbelföretaget Homeline. Projektet syftar 
också till personlig utveckling inom trikåtekniken 
samt att visa möjligheterna inom trikå. 

UNDER PROJEKTET HAR DESSA FRÅGESTÄLLNINGAR VARIT VIKTIGA:

- Hur förändrar den stickade strukturerade 
textilen intrycket av formen?

- Vad anser etablerade möbelföretag om trikåns 
möjligheter inom 
möbeltextil?
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Avgränsningar

För att kunna vara fri i uttryck och teknik har jag valt att inte förhålla mig till brandsäkerhet, 
blekning eller nötning. Fokus har varit på framtagning av textila prototyper med volym, ej 
färdiga produkter, utifrån önskemål från Homeline. Efter projektet finns möjligheter till att 
anpassa textilierna efter möbeltextila kriterier och krav.

Textilierna är utformade i trikå- teknikgrupperna: handstick/handsticksmaskin, industriell 
rundsticksmaskin samt industriell flatstickmaskin. Dessa tre tekniker är det som skolan 

erbjuder, och är därför den största anledningen till varför jag valt just dem.

Prototyperna är utformade mot den specifika möbeln Polly Fat ifrån Homelines 
möbelsortiment. Möbeln kommer att tittas på som en form i utformningen av textilier      .

Varje design har en färgställning. Därför att fokus skall läggas på det textila. Betraktaren 
enbart skall fokusera på volymen, inte på färgblandningar inom bindningen. 

Materialvalen är tagna utefter skolans samt Kasthalls sortiment. Val utav färg och material 
är därför anpassade efter de tre teknikerna samt det utbud som fanns tillgängligt. 

Fokus ligger inte på ergonomi då tankar kring komfort ej skall störa utformningen utav 
textilierna.

Textilierna är inte framtagna med tanke på fortsatt producering. Efter projektet finns det 
möjlighet att anpassa textilierna till de krav och kriterier som finns för möbeltextil och 

serietillverkning samt efter ekonomi, material och lämpliga maskiner.

Textilierna är ingen kollektion, men skall kunna fungera i grupp. Med tanke på 
examensutställningen samt eventuella mässor.
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Mål

Projektets mål är att få fördjupad kunskap och förståelse i formgivning utav stickade textilier 
med volym mot en befintlig möbel. Detta ska utveckla mitt uttrycksätt som formgivare samt 

ge förståelse för textil i kombination med möbel. Arbetet skall leda fram till tre stycken 
textilier i trikå som visar variation i uttryck för trikå med volym.

Designvisionen är att resultatet skall intressera så väl möbelföretag som designers och 
konstnärer. Projektet ska visa potentialen i stickade möbeltyger med förhoppning om en 

vidareutveckling hos möbelföretagen. I framtiden vill jag arbeta som trikåformgivare. 
Examensprojektet är ett steg mot den visionen.
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Bakgrund

I februari 2014 var jag på Stockholm Furniture & Light 
Fair och kom där kontakt med många företag och 
designers. I bakhuvudet hade jag då en tanke om att 
arbeta inom trikå i examensarbetet. Jag reflekterade 
över att de möbeltextilier som jag såg var gjorda i 
väv. 

Tanken om att ta fram ett förslag till hur trikå kan 
uttrycka sig i relation mot möbel började ta sin form. 
Jag diskuterade med möbelföretag om trikås 
möjligheter som möbeltyg samt om ett eventuellt 
samarbete. Homeline var det företaget som jag 
kände passade bäst för projektet, och det var även 
de som var mest intresserade. Utformningen av 
projektet, så som designbrief och utförande står jag 
själv för. Homeline har erbjudit utlåning av möbler 
och samtal under projektet. En undersökning i 
marknaden över möbeltextil skulle ge mig större 
insikt i trikå samt hur tekniken uppfattas i branschen. 

Vävning har genom historien varit den teknik som 
dominerat den textila framtagningen, men under de 
senaste hundra åren har det ändrats. 
Trikåmaskiner har i dag genom utvecklad teknik 
möjlighet till snabbare produktion samt mindre
 kostnader än väv.
(Andersson 2009)

En vävd vara är uppbyggd utav två korsade 
trådsystem som generellt ger en stabilitet, stumhet 
samt en jämn styrka i materialet. En trikåvara är 
uppbyggd utav ett löpande trådsystem som oftast 
ger elasticitet och är mer följsam än väv mot 
exempelvis en kropp. Dessa generaliseringar av 
teknikerna går att omvända då dess egenskaper till 
stor del beror på val av material och upplägg i 
tekniken. Teknikernas utveckling skapar nya 
möjligheter i både väv som i trikå. (skrivet utifrån svar 
från Lea Nordström. Se bilaga) 

Jon Hult (Agesund 2008) skriver i sitt stycke Att sita, 
om att möbelbranschen inte utnyttjar dagens 
utvecklade textilier som har nya tekniska och 
estetiska egenskaper. Här finns det stora möjligheter 
till oprövade uttrycksätt som kan leda till en ny och 
spännande utveckling mellan möbel och 
textilindustri.
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Trikå är uppbyggt utav av ett trådsystem som framställs till en vävnad genom att länka 
samman öglor av tråd med hjälp utav stickor i handstickning eller nålar i maskinstickning. 
Varje ögla kallas för maska. En vågrät maskrad kallas för varv. Varven hänger ihop med det 
varvet under samt det över, varje maska är beroende av de maskor runt kom kring.  
(Gelinder 1991. s:22) Utseendet på det stickade materialet beror på hur du väljer att sticka/
ta upp maskan från stickan/nålen. Du kan följa olika sticknings beskrivningar som visar hur 
du skall repetera upptagningen av en eller flera stickrader för att få en specifik design, detta 
kallas för bindning.

Inom industristickning som görs på stickmaskiner delar man upp alla trikåstrukturer i två 
bindningshuvudgrupper. Väfttrikå samt varptrikå (se bild 3). Dessa grupper har olika 
egenskaper och användningsområden. Väfttrikå används oftast till framtagning utav kläder, 
då varan vanligtvis blir töjbar och elastisk. Varptrikå används oftast inom hemtextil, 
beklädnadstyger samt teknisk textil. Den har egenskaper av att inte ha lika lätt att repa upp 
sig samt att den kan göras allt ifrån stum till mycket elastisk. (Peterson. 2007, s:3-4) 

Dessa två bindningsgrupper har sedan undergrupper så som rundstick och flatstick. 

I projektet tas textilierna fram på väfttrikå, för att det är de maskiner som finns att tillgå på 
skolan. Dock skulle projektet ha lättare att uppfylla de krav för möbeltextilier om de var gjorda 
i varptrikå. Detta är en av anledningarna till varför jag i avgränsningen valt att inte 
arbeta mot kraven för möbeltextil.

trikå

Bild 3. Väft- varptrikå från J.P bok s.3
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Handstick / Handsticksmaskin

Momenten bakom handstick kontra handsticksmaskin skiljer sig mycket, men de båda 
teknikerna kräver kroppsligt arbete i framtagning av textilen. I handstickning ( se bild 4) 
använder man sig utav strumpstickor eller rundstickor. På dessa lägger man upp maskor, 
arbetet stickas från höger till vänster om du är högerhänt, omvänt om du är vänsterhänt. Med 
hjälp av olika bindningar kan textilen få en bredd av uttrycksmöjligheter. Varans täthet är en 
summering utav garnets tjocklek, stickans grovlek samt hur spänt du håller garnet till 
stickningen.

En handsticksmaskin har två nålbäddar med en bestämd grovlek på nålarna. Garnets 
tjocklek får därför anpassas till maskinen. Spänningen i garnet och varans täthet bestäms 
utifrån de inställningar som designern ställer in på maskinen. På en handsticksmaskin går 
det att sticka exempelvis ribb, flatstick, rundstick och fang (sparade maskor). 

industriell flatsticksmaskin 

En industriell flatsticksmaskin är upplagd på liknande sätt som handsticksmaskinen. Den 
stora skillnaden är att den är datastyrd och stickar ut din design efter hur du har 
programmerat in den i det tillhörande dataprogrammet. Varans täthet, upptagning utav 
maskor, vilken typ av trådförare du vill använda är sådana programmerings val. 

industriell rundsticksmaskin jacquard.
Rundsticksmaskin har som namnet antyder två runda nålbäddar. rätstickning stickas på de 
båda bäddarna, var för sig eller sammanförda. På så vis kan du skapa fickor i varan. En 
jacquardmaskin kan sticka bildväv. Programmering utav bilden/designen sker i olika 
dataprogram. Täthet av varan får justeras på själva maskinen. 

trikåtekniker i Projektet

Handstick med två 
strumpstickor

Industriell flatsticksmaskin

 Handsticksmaskin 
rundstickning

Industriell rundsticksma-
skin
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Eftersom projektet gränsar mellan design och konsthantverk 
följer här tankar kring begreppen från några designers och 
konsthantverkare, samt min egen slutsats kring design och 

konsthantverk i relation till projektet.

design - konstHantverk

designers ocH konstHantverkares tankar kring begrePPen 

”… Därför att konsthantverk i stor utsträckning just är privilegierade 
estetiska objekt. I motsats till bildkonsten, som har upplöst det 
autonoma estetiska objektet, och designområdet, som har blivit så 
komplicerat att det fysiska föremålet är reducerat till att bli 
resultatet av en rad processer, så är konsthantverket fortfarande 
olösligt sammanbundet med framställningen av ett objekt vars 
estetiska uttryckskraft är primär…”
Louise Mazanti, doktorand vid Danmarks Designskola. (RE:FORM svenskt samtida 
konsthantverk under debatt, s:61)

”… Designerns brukarvänlighet och konstens tankebaserade 
gestaltning – speglar denna brytning på ett tydligt sätt. Till skillnad 
från designern har konsthantverkaren, liksom konstnärerna, alltid 
arbetat med det unika tinget, även i serieframställning – det ligger 
i arbetets natur…”  
Hanna Ljungström och Ulf Beckman (RE:FORM svenskt samtida konsthantverk under de-
batt, s:11)

”…Människan är aldrig så lik en maskin som när hon arbetar 
hantverksmässigt. Hantverkaren hamnar genom arbetet i ett 
mekaniskt tillstånd. Ett tillstånd som bl.a. handlar om monotoni, 
rörelse, tempo, rytm, musik…”  
Andreas Nobel. (RE:FORM svenskt samtida konsthantverk under debatt, s:89)

Citat ur boken RE:FORM
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mina tankar om begrePPen i förHållande till Projektet

För att få en tydlighet i hur jag generaliserar skillnaderna mellan 
design och konsthantverk har de två begreppen spaltats upp 

punktvis nedan.

Design Konsthantverk

En annan uppdragsgivare

Maskinframställda 

Funktionsanpassad efter industrin

Anpassad efter serietillverkning

Anpassad efter ekonomi

Anpassad efter kundgrupp

Anpassad efter kriterier för den position den skall 
brukas i

Hantverkaren själv är oftast uppdragsgivaren

Handgjorda

Konstverket behöver inte anpassas för industrin

Konstverket behöver inte anpassas för 
serietillverkning

Uttrycket behöver inte anpassas efter ekonomi

Konsthantverk ligger snarare under olika 
inriktningar/nischer än att de är framtagna till en 
specifik kundgrupp.

Uttryck och förmedling av känsla

Enskilda unika objekt eller framtagna i små serier

Projektet har legat i gränslandet mellan design och konsthantverk med avsikt att skapa en 
korsning mellan dessa. I inledningen av boken RE:FORM skriver Hanna Ljungström och Ulf 
Beckman att i en hårt ansträngd industriell konkurrens, kan det gynna designern att vara 
mottaglig för konsthantverkets kompetenser och kreativa material och form undersökningar.

Genom att studera projektets referenser i hur de arbetar med uttryck och form samt ha det 
konstnärliga som ingång i en industriell teknik tror jag mig finna en mer öppen syn på 
designuttryck i projektet ”Knitting Big”.

Design Korsning Konsthantverk
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Nedan följer en kort beskrivning av projektets referenser. 

researcH 

Claire-Anne O’Brien designar skulpturalt stickade 
sittmöbler där hon bland annat har flätat ihop 
stickade remsor och skapar på så vis volym.

O´Brien behandlar volym och trikå mot form på ett 
konstnärligt och lekfullt sätt. Hon arbetar enfärgat 
och låter textilen vara i fokus. Uttrycket är kraftfullt 
och en stor inspiration för utveckling av projektet.

(http://www.claireanneobrien.com)

Industridesignern Olivia Lee från Singapore har 
arbetat med stolar, textil och struktur i sin

design ”A stream of light” Textil struktur binder 
samman fyra stolar till en soffa. Textilen har tagit 
över formen och bestämmer dess utseende och 

karaktär. 

Kompositionen mellan möbel och den textila 
strukturen är det som jag dras till i uttrycket. Soffans 

ergonomi är ojämn och lekfull. Uttrycket går mer 
mot konst än design då textilen tydligt är pålagd 

förhand.
(http://olivia-lee.com/portfolio/a-stream-of-light)

Sandra Backlund är en svensk modedesigner som 
arbetar med struktur, form och skala i sina stickade 

kreationer. Hon brukar även bygga och förstärka 
upp partier på valda delar av kroppen. I sin metod 

arbetar hon kollageartat direkt mot kropp. 

Backlunds metod har inspirerat mig att arbeta 
kollageartat mot möbeln. Någonting som gav mig 
mer förståelse för relationen mellan textilierna och 

formen. Det var i samspelet mellan dessa som 
textilierna växte fram, på liknande vis som 

Backlunds kreationer. 
(http://vimeo.com/22025507)
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För att få en inblick i hur möbel och textilbranschen ser på trikå i relation till möbler, har 
flertalet svenska möbelföretag kontaktas via mail med frågan: 

Hur ser ni som etablerat företag på trikå som möbeltextil?
 Frågan är ställd som en diskussion och svaret behöver inte förhållandevis stå för hela 

företagets åsikt kring ämnet. 

disussion med branscHfolk

... Våra konsumenter reagerar väldigt negativt på 
tyger som töjer sig och veckar sig så på större ytor 
tror jag det är svårare att använda för soffor och 
liknande. 

De områden som jag i första hand skulle kunna 
tänka mig vara lämpliga är avtagbara klädslar till 
tex stolar och delar som inte har för stora ytor, men 
då måste det vara trikå som inte töjer sig nämnvärt 
mycket ...

... Våra största möbelkunder har under längre tid 
haft mycket stickade material på deras möbler. Det 
har blivit en trend och det finns en växande mark-
nad för det.
En stor fördel med stickat är elasticiteten. 
På grund av dess goda elasticitet i både bredd 
och längd kan den användas på många organiskt 
formade möbler där vävda textilier inte kan uppfylla 
elasticitetskravet ...

... Utseendemässigt är det också intressant med 
stickat. 
Vi har lancerat en kollektion dubbel jersey med 
fyllnadsgarner. Det ger möjligheten att få ett väldigt 
komfortabelt och tredimentionellt utseende. 
Det är ett annat sätt att få struktur  och volym på än 
med krympgarner och dubbla varpar i väv. 
Möjligheterna är stora i både väv och stickat men 
jag tror att stickade textiler är ett nytt sätt att få form, 
struktur och elasticitet på ...

LEA NORDSTRÖM CATHRINE LOEWE

HENRIK FREDRIKSSON 

CHRISTINA UYANIK

Textile Engineer / Kvadrat A/S  MIO

Butikschef

Technical Manager Textile 
Materials / Development and 

Technical Design 
/ Kinnarps AB

... Har man bara rätt komposition / blandning i 
tyget och slitstyrkan (martindale) är tillräcklig är det 
väl inga problem och att det är tätt tror att man inte 
är van med ordet trikå i möbelbranschen. Men man 
måste väl testa ...

... Jag ser möjligheter med att använda trikåmaterial 
i möbler så länge man kan hitta rätt trikåmaterial...

... Vi var ju i Milano-mässan nyligen och såg då att 
just mer 3D-former, strukturer och uttryck kommer 
lite mer. Trikå används mer och mer ...
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... Jag ansvarar för produktutvecklingen på Offecct 
och tar även beslut om vilka klädselmaterial vi an-
vänder. Trikå kanske inte är första alternativet på 
vår lista. Det beror dock på böjen kvalitet det är. Vi 
använder trikåtyger från ett holländskt företag som 
heter
Febric (tidigare Innofa). Deras tyger gillar vi skarpt. 
De är speciellt framtagna för möbler och har en bra 
textur, inte bara platta o tråkiga som många trikåer 
är ...

... Jag tror trikå blir för töjbart till de produkter vi gör. 
Vi arbetar med avtagbara klädslar och då är pass-
formen viktig både när soffan/fåtöljen är ny och i 
framtiden ...

UNNI SÖDERPALM MATS GRENNFALK

KARINA SNARBERGKARIN CEDERGREN

Production manager/Purchase 
manager /  Ire Möbel AB

Offecct

Produktchef / EM Home ABSEVERINS MÖBLER AB

... Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med denna fråga 
eftersom vi inte har någon erfarenhet av det.
Det är ju ett material som skulle vara bra när det är 
mycket former och hörn på en soffa men en nackdel 
är väl att det är för töjbart ...

... Vad gäller möbeltyger är slitstyrkan ofta central 
liksom att tyget helst skall slå ifrån sm  s och vara 
lätt skött. Den vanliga konsumenten accepterar inte 
tyger som ”tappar formen”. ...
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Svaren från företagen gav en inblick i hur den 
svenska möbelindustrin ser på trikå. De gav 
insynsvinklar på fördelar och nackdelar med trikå, 
så som att elasticiteten är ett stort problem, men om 
man får kontroll över den blir det snarare en fördel. 
Trikå har en annan medföljsamhet än vävda varor, 
vilket kan utnyttjas till dess fördel. Kvadrat 
härledde till deras trikåkollektion med fyllnadsgarn 
och visade där på att det är möjligt att framställa 
textil med volym som klarar möbeltextils kriterier. 
Undersökningen gav positiv återkoppling till trikå 
som möbeltyg, vilket gjorde att examensprojektet 
fick ytterligare relevans och vikt. Kommentarerna 
gav en anvisning om vilka eventuella problem som 
kan uppstå, vilket ger projektet fördelar i en 
vidareutveckling.
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Metod

Huvudmomenten i designprocessen är upplagda på följande vis

Research

Undersökande av vad som tidi-
gare har gjorts inom 

området. Kontakt med företag 
om vad de anser om trikå som 

möbeltextil. Ha kontinuerlig kon-
takt med företaget 

Homeline.

Skissmetod

Skissning i både 2D samt 3D. 
Skissmetoder så som: tusch, 

akvarell, kollage, lera, handstick, 
maskinstickning, modellbygge.

Inspirationskälla

Val av tema inför skissperiod 
samt val av gemensamma 

motsatsord till de tre textilierna. 

Skissperiod

Pågår under större delen av projektet. 
Framtagande av mönster till rundstick, samt 
uttryck till handstick och flatstick. Skisserna 

sättas i relation till möbeln under större 
delen av processen.
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Under projektet förs dagbok samt arbetsbok där anteckningar om val och 
beslut skrivs ned över projektets utveckling. Fotografering sker kontinuerligt 
processen under projektets gång. Projektet avslutas med en redovisning, 
skriftlig rapport samt en utställning på skolan.

Analys

En analys göras över proverna 
för att fastställa vilka som skall 
utvecklas. Analysen bygger på 
Temat, Motsatsord samt de tre 

teknikernas olika 
förutsättningar.

Färgkarta

Utifrån tema och utbud. Hur jag 
har tagit mina val angående 

färgval till resultatet.

Produktion 

Framtagning utav de tre 
textilierna i flatstick, rundstick 

samt handstick.

Urval

Urval av prover till början av pro-
cessen för de tre slutgiltiga 

textilierna. Hur projektet skall 
fortlöpa.
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 Fyllnadsgarn, lycra blandat med eventuella 
naturfibergarner har varit grunden till alla textilier i 
rundstick jacquard. För att få till en stabil textruktur 
i flatsticksmaskinen behövdes två olika material. I 
sluttextilen för handstick har enbart ullgarn från 
Kasthalls outlet används, som är spillmaterial från 
deras matt- tillverkning. Valet av material har tagits 
utefter effekten av volym. Jag har förståelse för att 
detta val försvårar återvinning av textilen då det 
kommer att bli svårt med att separera blandade 
material.

På förfrågan sände rundsticksföretaget Trikåby garn 
till mitt projekt. Trikåby använder sig utav 
certifierad ekologisk bomull samt Öko-Tex 
klassificerade garner i sin produktion, tillverkade i 
Indien. 

Möbeln är en produkt av möbelföretaget Homeline, 
jag har därför inte haft inflytande i hur processen 
kring möbeln sett ut. Homeline har i en diskussion 
kring produktion om rundstickstyg nämnt att om 
textilen anses vara intressant för att gå vidare i 
produktion, kan man se över pallens 
grundstorlek och ändra omkretsen så att den 
förhåller sig till rundstickstygets omkrets. På så vis 
kan man undvika textilt spill och onödig sömnad.

Resultatet av projektet är tre stycken avtagbara 
klädslar, vilket kan ses som miljövänligt då man kan 
använda samma grund I utformningen utav 
textilierna har det hela tiden funnits en tanke på att 
vara återhållsam för att undvika spill.

Hållbar Utveckling
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Process
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skissmetod

För att få en bredd i mitt skissande och en förståelse 
för form så har skissperioden varit både 
tvådimensionell och tredimensionell. Många skisser 
är även framtagna med tanke på trikåmaskinernas 
tekniker så som stickningens möjligheter i val av 
upptagande av maska samt fyllnadsgarn. Detta har 
varit möjligt eftersom jag innan projektets början haft 
förkunskaper inom teknikerna. Det har varit viktigt att 
kontinuerligt sätta skisserna i relation mot möbeln för 
att se uttrycket i relationen dem emellan.  (se bild t.v.)

Processen tog sin början i ett undersökande av fri 
stickning inom handstick. Jag förhöll mig inte till 
olika bindningsrapporter utan stickade på fritt med 
enbart tanke om volym och textur. Dessa prover 
sattes samman i en bok där dess bindningsrapport 
skrevs ned, så att jag skulle kunna återskapa arbetet 
på ett prov om det krävdes längre fram i processen. 
Dessa prover blev mycket olika varandra i utseen-
det och gav flera möjligheter att bearbeta vidare.  Att 
skissa direkt i tekniken var ett sätt att få en förståelse 
för de uttryck i volym som var möjliga och ett när-
mande av det praktiska kring hur stickning fungerar.

skissmetod

skissning i fri Handstickning
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Handsticksmaskin är ett bra mellansteg till 
industrimaskinerna då det du kan göra i en 
handsticksmaskin även går att framta i en 
industrimaskin. Personalen i trikålabbet har även 
större förståelse utav hur ett handmaskinsprov är 
framtaget än ett handstickat. På så vis blev det en 
teknisk skiss till trikåteknikerna för fortsatt arbete i 
deras maskiner, samt ett redskap att utveckla de 
första fritt stickade proverna vidare i tekniken trikå. 
Detta för att se hur uttrycket i handsticknings-
proverna kan tolkas i handsticksmaskin, vilka 
möjligheter samt begränsningar som finns inom 
tekniken. Ett handstickat prov tar tid att framställa, ett 
maskintillverkat prov går mycket fortare. Här visas 
två exempel på processen från handstickat till 
handmaskin.

tolkning av Handstick i Handsticksmaskin
Fritt handstickat prov 
med musch mönster i 
ullgarn.

tolkning av  provet 
ovan i handsticks- 
maskin i ullgarn. 
Provet visar en 
tendens till volym.

Utveckling av hands-
ticksmaskins provet. 
Nu med bomull och 
lycra för mer volym.

För att ha riktlinjer under processen valde jag att 
förhålla mig till tre stycken motsatsord. De framtogs 
under granskning av projektets referenser, vad jag 
ansåg att designen uttryckte, samt vad jag ville 
undersöka inom trikå. 

Volym – Platt, Stor – Liten, Expanderad – Anpassad.

För att få struktur i skissperioden samt för inspiration 
bestämdes även ett tema. Detta tema är ämnat för mig 
själv i skissperioden och framgår i större eller mindre 
utsträckning i resultatet. Uttrycket i sluttextilierna har 
styrts utav tanken till att förmedla glädje och lekfullhet, 
temat har varit till stor hjälp för framtagning utav 
textil volym. Under första veckan i projektet besökte 
jag Universeum i Göteborg, som är ett 
vetenskapscentrum på 8000 kvm med regnskog, 
akvarium och olika sorters exotiska djur. Under 
besöket fascinerades jag av alla koraller och dess 
strukturer. Det finns en likhet mellan koraller och trikå. 

Korallen är uppbyggd utav små beståndsdelar som 
kallas korallpolyper. Varje korall är en återupprepning 
av samma korallpolyp, på samma sätt som man i en 
stickning upprepar upptagning av en maska. Koraller 
växer i grupperingar, på samma sätt som du har 
partier i en stickning. Det kan finnas flera grupperingar 
som gränsar till varandra i ett korallrev, på samma sätt 
som i en stickning där flera partier kan vara 
gränsande till varandra.

tema ocH motsatsord
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Val av färger togs i förhållande till skolans och 
Kasthalls utbud av garn i relation till temat korall. 
Redan från början fanns tanken om att använda sig 
utav ljusa toner då det skulle framhäva volymen 
bättre än exempelvis en mörk ton, där 
skuggbildningar kan ge en motsatt effekt. Koraller 
har rena starka färger som för mig ger en känsla av 
lekfullhet och glädje. Det är den känslan som jag vill 
att mina pallar skall utsända. 

En genomgång och samling av skolans utbud av 
ljusa toner gjordes. Garnerna delades upp i 
färgkartor beroende på material och grovlek. De 
olika stickningsteknikerna kräver olika grovlekar, så 
färgvalet till teknikerna styrdes utav det. Det visade 
sig bli en stor avgränsning då skolan har ett mycket 
litet utbud av ljusa garner i vissa grovlekar. Enbart till 
rundstick går det att finna ett utarbetat sortiment.

Under framtagning utav tema återkom den orange 
- råsa korallfärgen, det kändes naturligt att ha med 
den som en av de tre färgerna. Skolans trikåtekniker 
åkte och besökte trikåföretaget Trikåby AB i mars, 
och en förfrågan om lånande av korallfärgat garn 
sändes med dem. Företaget skickade färgprover till 
skolan och jag valde ut en korall som ansågs passa 
in med temat. Det visade sig sedan att de skickat fel 
ton och fel grovlek till mig, men det gick att rädda 
upp.

Kasthalls utbud av mattgarns rester var 
utplockat, det fanns enbart två toner med starka 
färger, en senapsgul samt hallonfärgad. Valet föll på 
det gula garnet då den hallonfärgade låg för nära 
den redan beställda Korallfärgen. 

Den turkosa färgen valdes ut ifrån 
rundsticksgarnerna på skolan. Den är den ljusaste 
av de tre vilket behövdes för att pigga upp färgkartan. 
Färgen symboliserar det ljusa och varma hav som 
koraller växer i. 

De tre färgerna har olika garntjocklekar, och är därför 
låsta till en typ utav trikåmaskin. 

färgval

KorallSenapsgul Turkos
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Utifrån temat korall och besöket på Univereum har 
flertalet skisser tagits fram under projektets gång. 
Tekniker som kollage, akvarell och tusch har 
använts. Det har varit viktigt att gestalta idéer som 
har kommit i samband med projektet kring 
volym och uttryck. Dessa har samlats i en idébank 
inuti projektboken. 

För att få en bättre förståelse om möbelns 
proportioner och för att arbeta tredimensionellt
 tillverkades en skalenlig modell i 1:6 av pallen 
”Polly fat”. Det blev tydligt att pallen har en vid om-
krets samt stor sittyta upptill. Benen är även förhål-
landevis höga i jämförelse med pallens. Första mo-
dellen var i papp och blev 
stommen för skissandet i lera. Leran blev så 
småningom för tung för pappersmodellen, därför 
togs en 3Dprintad bottenplatta med ben fram. 
Estetiken till de tre pallarna hämtades utifrån temat 
korall, samt de specifika uttryck trikåteknikerna ger.

2d skissning

3d skissning

Pall i papp. 
Skala 1:6

Utformning utav 
olika designs i
lufttorkad lera

Skiss i lufttorkad
lera med 3D- printat
underrede. 
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Undersökning i rundstick. Textilen spänd över pallen, 
Textilen i sitt naturliga läge, samt textil och pall i relation 

med kropp.

Undersökning i skala. 2 storlekar. Undersökning i skala. 2 storlekar.

Undersökning i uttryck för flatstick. 
Utveckling utav skisser och tidigare 

handsticks prover.
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Efter att ha undersökt olika uttryck och möjligheter till 
volym i trikå granskades proverna. Beslut togs om att 
textilerna skall framtas i tre olika trikåtekniker. 
Orsaken till detta var att visa en bredd i uttryck för 
uttryck inom trikå och volym. Skolan erbjuder 
maskiner inom industriell flatstick och rundstick, 
samt handsticksmaskiner. De alla ger skilda resultat i 
uttryck och volym. De kräver olika garntjocklekar, 
vilket även det ger en skillnad i resultaten. 
Efter undersökningen i handstickmaskiner samt i de 
två inriktningarna på industrimaskinerna ansåg jag 
att dessa tre prover var mest utvecklingsbara. De 
fungerade även bra med projektets tema och 
motsatsorden.

analys ocH urval 

Prov till industriell Flatsticks 
maskin

Prov till handstick 
handsticksmaskin

Prov till industriell 
Rundsticks maskin
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Rundstick ger möjlighet till mönster med fyllnadsgarn, vilket ger en variation i 
uttrycksmöjligheter. Fyllnadsgarnet ligger löst mellan de två nålbäddarna. Den bakre 
nålbädden innehåller Lycra som som krymper ihop efter tvätt, den främre nålbädden kan ha 
det material som man önskar, exempelvis bomull, ull eller polyester. De två bäddarna möts 
i valda partier som lägs in i mönsterbilden. Där nålbäddarna inte möts skapas fickor som 
fyllnadsgarnet kan svälla upp och ligga kvar i. Det är först efter tvätt som effekten når sin 
fulla kraft. Fyllnadsgarn kommer i olika tjocklekar, alla prover är framtagna med det grövsta 
garnet som ger mest volym.

I skissandet av mönster till rundstick kom inspirationen av mönsterbildningar på koraller som 
bildas av sammansatta korallpolyper. Mönstren som jag har arbetat fram inehåller 1-2 färger 
i sig, om det är två färger är tanken att den ena ligger som mörkare ton av den första. På så 
vis förtydligas skuggor och riktningar vilket medger en mer händelserik mönsterbild. Under 
processen undersöktes linjernas tjocklek. Ju grövre linjer som finns i de partier som binder 
samman bakre nålbädd i främre, ju mer av bakomliggande nålsystems färg syns på framsi-
dan, alltså kan resultatet bli flammigt om det är en färgskillnad där imellan. Detta framkom 
i de första materialskisserna i rundstick. Bäst resulat blir det när bindningen ligger på 1 till 2 
maskor. 

Flera av skisserna för rundstick är framtagna med tanke på efterbehandling i 
dataprogrammen och har därför tydliga kontraster mellan färgerna, det blir då lättare att 
särskilja linjerna åt. De olika färgerna har även varit en metod för att dela upp vilka linjer som 
skall låsa ihop de båda nålbäddarna samt vika som skall vara delade. De är på så vis 
tekniska skisser framtagna för trikåmaskinerna. Utifrån motsatsorden Volym – Platt, 
Stor – Liten, Expanderad – Anpassad och vad jag samt trikåpersonalen trodde skulle ge ett 
spännande uttryck, valdes det ut tre skisser som omarbetades till mönster för de första 
materialskisserna i rundstick jacquardmaskin med fyllnadsgarn.  

Undersökningen i rundstickningsmaskin jacquard har fått arbetsnamnet Faid.

Rundstickning - Jacquard
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Skisser till Rundstick Undersökning i tjocklek och täthet i linjer

De första tre skisserna i rundsticksmaskin med fyllnadsgarn. Linjerna var mellan 5-10 maskor tjocka, vilket gjorde att lyocellen kom 
fram på rätsidan av tyget och gav ett flammigt uttryck. I fortsatt utformning .
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Under processen presenterades textilierna för Homeline, de hade två favoriter som de 
ansåg var de som bäst passade in i deras sortiment. Valet föll på att utveckla den av de två 
textilierna som gick bäst ihop med inspirationstemat och som ansågs ha störst 
utvecklingsförmåga. I processen undersöktes linjernas tjocklek samt fickornas storlek. Det 
fanns en gräns för hur stora fickorna kunde göras innan de tappade formen och började 
hänga. Jag strävade efter ett utseende där fickorna skulle fyllas upp av fyllnadsgarnet och 
kunna behålla sin form.

I undersökningen fram till resultatet började jag även experimentera med möjligheterna för 
volymskillnader i fickorna, och kom slutligen fram till en stegvis skiftning från sitsens 
ovansida ned mot benen. På så vis skapas ett flöde samt tyngd i möbeln som inte funnits 
där innan.

För att undvika att klippa sönder de stora fickorna med fyllnadsgarn, mönsteranpassades 
textilens utseende utefter möbelns form och storlek. Locket mäter 50 cm i diameter. Sidorna 
syddes ihop i tre delar, vardera 50 cm bred och 35 cm hög (se resultatskisser).

Resultatet i rundstick döptes till Lagun, då dess turkosa färg för tankarna till de grunda vatten 
som finns vid korallreven. Bubblorna i mönstret går även att jämföras med de luftbubblor 
som uppkommer när vågorna bryts mot stranden.

Homelines två favoriter Volymskillnader i fickorna skapar 
ett flöde som inte funnits där innan
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Process schema  

Skissande av runda 
former

Undersökande av skala

inspiration

Hur provet ser ut 
uppstickat med 

fyllnadsgarn

Val av skiss. skissen är 
framtagen i tusch samt 

kollageteknik

Vidare skissning efter 
tidigare materialprov i 

rundstick

Undersökande av 
linjens tjocklek i mötet 

mellan de två 
nålbäddarna

Resultatskisser på lock och sida

vidare skissning utifrån 
grundskiss
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Faid
Är den mest industriellt framtagna textilen och som 
är framtagen i det tunnaste garnet. Tekniken skapar 

en uppstrukturerad volym där min intention är att 
bubblornas föränderliga storlek skall ge en känsla av 

tyngd och fall. 

Material
Lycra, Fyllnadsgarn, Bomull

Teknik
Industriell rundsticksmaskin - Jaquard

Bindning
Jacquardtrikå med fyllnadsgarn

Resultat Rundstick



42

Flatstick

Textilen i flatsticken grundar sig i ett prov som togs fram i första 
skissperioden i fri handstickning. Där undersökte jag muscher och 
hur de kan samspela i ett rapporterat mönster. Muscherna är 
tidskrävande att ta fram då arbetets flertal gånger skall vändas 
fram och tillbaka, i handsticksmaskinen undersöktes hur man 
skulle kunna påskynda tillverkningen. Efter att ha tittat igenom 
tidigare kurslitteratur i trikåteknik fann jag en bindning som i 
utseendet var besläktad med muschen, nämligen falsknoppen. I 
handsticksmaskinen undersöktes olika material samt 
förändrande av bindning så att den skulle ge så mycket volym 
som maskinen klarade av.  Bäst resultat blev det med en 
blandningsvara där lycra låg på de ribbade varven.

I flatsticksmaskinen undersökte jag och trikåteknikern material 
och storlek på bubblorna i förhållande till maskinens möjligheter 
och begränsningar. För att få lycran att enbart ligga på baksidan 
användes en pleteringstrådförare som såg till att de två garnerna 
läggs korrekt i textilen. 

Resultatet blev en trikå med rapporterad textur. I jämförelse med 
de andra två resultaten från flatstick och handstick blev inte 
effekten av volym tillräckligt framträdande. Med inspiration från 
referensen Claire-Anne O’Brien togs beslutet att med stickade 
remsor skapa en mer handpålagd design. I en workshop 
undersöktes olika uttryck och möjligheter i vik- samt 
flätningskombinationer. För att skapa mer volym kläddes 
remsorna runt en skumgummislang. 
 
I utformningen mot pallen syddes det upp ett formsytt överdrag till 
bas för designen som sedan skulpterades på med de fyllda 
remsorna.  

Undersökningen i industruiell flatsticksmaskin har fått 
arbetsnamnet Coral.
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Process scHema  

Tolkande av 
handstickat prov i 
handstickmaskin 

Falsknoppen

Utveckling i flatstick för 
volym. Blandvara bomull 

- lyocell med 
pleteringtrådförare

Handstick avigstickning 
med muscher i 

rätstickning

Tolkning i flatstickmaskin i 
bomull. Maskorna för långa 

samt orkar inte bygga 
volym

Utveckling av 
falsknoppen för mer 

volym

workshop i uttryck med 
flatsticks remsor och 

skumgummi

Undersökning i uttryck 
mot pallen 

(se hela undersökningen 
på s. 44-45)

Utveckling av volym  
bomull - lyocell 
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workshop 

Undersökning i olika uttryck och möjligheter i vik samt 
flätnings kombinationer

Pallen men enbart 
grund - överdraget.
Intryck av ordinär 
och ej volym.

Blomman. korvar-
na  går in i sittytan. 
Skissartad i 
utseende. Utväckla!

Korvarna lämnar 
pallens grundform 
och skapar tyngd.

Varför skall det rin-
na iväg? Känns inte 
som symetri.

Korvarna slutar i 
nivå med pallens 
kropp, ser mer 
utarbetat ut. På 
sittsen sticker de 
fortfarande upp/in. 

Korvarna är fyllda 
upptill, får mer stuns 
och står rakt upp. 
De kan även sys ned 
på sittytan.

Pallen i 
grundöverdrag
Ger intryck av 
ordinär, ej 
mycket volym.

Pallen i 
grundöverdrag
Ger intryck av 
ordinär, ej 
mycket volym.

Pallen i 
grundöverdrag
Ger intryck av 
ordinär, ej 
mycket volym.

Pallen i 
grundöverdrag
Ger intryck av 
ordinär, ej 
mycket volym.

Remsorna lämnar 
pallens grundform 
och skapar tyngd.

Varför skall det rinna 
iväg? Känns inte 
som symetri.

Remsorna lämnar 
pallens grundform 
och skapar tyngd.

Varför skall det rinna 
iväg? Känns inte 
som symetri.

Remsorna slutar i 
nivå med pallens 
kropp. Ser mer 
utarbetad ut. På
sitsen sticker det 
fortfarande upp/in.

Remsorna slutar i 
nivå med pallens 
kropp. Ser mer 
utarbetad ut. På
sitsen sticker det 
fortfarande upp/in.

Remsorna är fyllda 
upptill, får mer stuns 
och står rakt upp. 
Kan även sys ned 
på sittytan.

Remsorna är fyllda 
upptill, får mer stuns 
och står rakt upp. 
Kan även sys ned 
på sittytan.

utveckling av resultat 
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Urval

I flatstick var jag ute efter symetri och repitition, för att återkoppla till temat.  
Det var viktigt att hitta ett uttryck som inte visats i de andra två teknikerna.

Prov på två olika 
tjocklekar på fyll-

ning. Stor skillnad i 
hur högt de ställer 

sig.

Vriden nedtill. Ger en 
ny siluett av pallen.

Utv. på ovan.

-           Större vrid-
ning

-           Vridning slu-
tar i nivå med pall

-            Fyllda rem-
sor upptill på pall.

Bubbell avslut. Blir 
flickigt - Klocka tror 

inte det passar ihop 
med de andra två 

resultaten.

Gott och blandat 
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COral

En textil med en återhållsam antydan om att vara 
stickad. Framtagen maskinellt men med handens 

närvaro. Intentionen är att uttrycket skall vara 
lekfullt. De påbyggda formerna skapar en 

 spänning i uttrycket av pallen. Korall har den 
mellersta tjockleken på tyg i jämförelse med de 

andra två resultaten.

Material
Bomullsgarn 40/1 från Trikåby

Teknik
Industriell Flatsticksmaskin - Grov

Bindning
Utvecklad Falsknopp med pleteringtrådsförare

Resultat Flatstickning
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Handstick / Handsticksmaskin

Handstickning samt handsticksmaskin kräver mycket tid och 
kroppsarbete. Det blev därför viktigt i utformningen av designen 
att den skulle vara lätt att ta fram men fortfarande ha en rolig och 
utvecklingsbar form.

Bland de första handsticksproverna som togs fram var den 
konformade en av de mest utvecklingsbara enligt mig. Vid 
montering av den stående gav konen mycket volym. Jag 
undersökte hur jag skulle kunna förändra konernas uttryck och 
stickade upp liknande former fast med ett nytt utseende. Jag 
fastslog att den första skissen ändå var den mest utvecklingsbara 
och som svarade på kraven för lättarbetad framtagning. Tolkning 
av det handstickade provet gjordes på grov handsticksmaskin 
vilket gav ett mycket snarlikt resultat som det handstickade provet. 
På samma tid som det tar att sticka en kon för hand, stickar jag två 
på handsticksmaskinen. Därför har de flesta konerna tagits fram 
på handsticksmaskin. 

Skillnaden i utseendet mellan handstick och den på maskin är att 
de på strumpstickor har tre intagningsveck samt en öppning i 
botten. På handsticksmaskin är de igensatta i botten på grund av 
maskinens uppläggningsvarv, samt att de har 
tvåintagningsveck. För att få ett stabilt resultat valde jag att sy ihop 
botten på de handstickade konerna, på så vis blir styrkan den 
samma i hela textilen, samt att elasticiteten minskar vilket ger ett 
mer stabilt slutresultat.  

De konformade handstickproverna har en tilltalande möjlighet till 
variation i volym. De är en upprepning av samma teknik fast med 
olika storlekar som är ihopsydda för hand till en textil. Med hjälp 
utav olika skalor på konerna skapar man riktningar och 
mönstringar mot pallen.

Undersökningen i handstickning samt handsticksmaskin har fått 
arbetsnamnet Formation.



49

Process scHema  

Undersökande av 
formen, vikt kant upptill 

gav ett mjukt och 
intressant avslut

Skiss på utseende 
förslag 2

Handsticksprov 
rundstick med intag av 

maskor

Skiss på utseende 
förslag 1 

Montering mot pallen 
för att se hur delarna 

bygger volym

produktion i handstick 
samt handsticksmaskin 

i rätt färgställning

ihoopmonterande utav 
delar

tolkning i 
handsticksmaskin
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Handstickat - Handmaskin

Skillnaden i utseendet mellan de båda teknikerna. Handsticksproverna 
har en öppning nedtill, handmaskins proverna är stängda på grund av 

uppläggningsvarvet. 
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Undersökning i konernas uttryck i relation till placering. I härledning av 
motsatsord samt tema valdes den första idén. Partier med volym i möte 
med platta partier. På så vis skapas en dragning i pallens form, du har 

svårt att se vart den slutar.

Partier i volym i möte med 
Platta Partier

volym toPP med Platt sida volym sida med Platt toPP
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FOrmatiOn

En helt handstickad textil där handens närvaro är 
påtagligt synlig. Polym är framtaget i ett grovt 

      ullgarn som tydligt visar upp maskorna

Material
Grovt Ullgarn från Kasthall

Teknik
Handstickat /handsticksmaskin

Bindning
Rundstickat med intagning

Resultat Handstick / Handsticksmaskin
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Resultat 
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Detta är tre stycken trikåöverdrag till Homelines möbel Polly Fat. De 
visar prov på hur trikå kan uttrycka sig i volym genom tre olika 
stickningstekniker; Handstickning/handsticksmaskin, Industriell 
Flatstickning samt Industriell rundstickning. 

Urvalen till de tre resultaten grundar sig i en eftersträvan om att 
skapa kontraster mellan de tre teknikernas uttrycksmöjligheter för att 
betraktaren tydligt skall kunna se möjligheterna för trikå och volym. 
Urvalet har även styrts utav förhållning till ledord och motsatsord. De 
tre textilierna är ingen kollektion, utan tre unika textilier. De skall dock 
kunna fungera som en helhet då de skall visas upp på 
examensutställningen.
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Syftet med mitt examensarbete var att undersöka 
trikåteknikens möjlighet till volym i relation till en given 
form. Genom en fördjupning i de tre trikåteknikerna 
som skolan har att erbjuda togs det fram tre stycken 
textila överdrag till pallen Polly fat. I projektet har 
pallen lästs in som en form där fokus har legat på 
utformning och undersökning mot möbelns kropp. 
Arbetet har rört sig i gränslandet mellan 
konsthantverk och design där jag har utforskat 
volymens uttrycksmöjligheter och begränsningar 
inom tekniken trikå.

Det har varit givande att arbeta i tre trikåtekniker för 
att på så vis se skillnader teknikerna emellan, detta 
har i arbetet användas till uttryckets fördel. Exempel 
på det är garntjocklek, möjlighet till texturer och 
användning av fyllnadsgarn.

Kritiker skulle kunna säga att det fanns en möjlighet 
att dra projektet ännu mer mot tredimensonalitet. 
Men under processen undersöktes volym som 
gränsar mer till skulptur, och jag kom snart fram till att 
det är att ta steget för långt mot konsthantverk. Jag 
vill att projektet ska tilltala företag till utveckling mot 
produktion. 

Resultaten kan ses som en industriprocess som 
stegvis går mot hantverk, eller tvärt om. Faid är helt 
och hållet industriframtaget med undantag för 
klippning av mönsterdelar samt sömnad av 
överdraget. Coral är från början en industriell vara 
men har handens närvaro, Formation är rakt igenom 
ett hantverk. 

Processens val har tagits i en avvägning mot ledord, 
motsatsord, tema och vad de olika maskinerna klarar 
av. Valet av uttryck har även påverkats av utseendet i 
de andra resultaten.

Val av form togs utifrån att jag aldrig tidigare 
arbetat mot form och behövde därför en enklare form 
att förhålla mig till. Nu efter projektet anser jag att 
valet var klokt, då jag helt kunde fokusera på 
framtagning av textilier. En vidareutveckling i projektet 
skulle kunna vara att använda en mer komplex form. 

Meningen har aldrig varit att ta fram en färdig 
möbeltextil. Det som presenteras är tre exempel för 
hur jag har arbetat med trikå och volym i relation till 
en form. Textilen måste genomgå en stor förändring 
i utseende samt material för att kunna bli godkänd 
som möbeltextil och för att bli mer ekonomisk. Det
anser jag är nog material till ett nytt projekt. 

På frågan om hur den stickade textilen förändrar 
intrycket av möbeln är svaret att pallen enligt min 
intention ger både en annan känsla samt form med 
mina överdrag. Färgerna och volymerna i textilierna 
ger mig ett mer intensivt uttryck samt en känsla av 
lekfullhet och glädje. Pallen tar därför mer fokus och 
plats i ett rum än vad den gör utan överdragen. Från 
att ha fungerat bra i hemmamiljö ser jag nu en 
möjlighet till funktion i semioffentliga rum. Där kan 
textilierna få ta den plats och energi som de kräver 
utan att bli för högljudda. Exempel på sådana rum 
skulle kunna vara design samt arkitektkontor, 
museum och Bibliotek.

Ett av projektets referenser, Sandra Backlund, 
förstärker partier på kroppen så som axlar eller midja 
och skapar intressanta kontraster. Pallen har en solid 
kropp, vid val av en mer formad möbel som 
exempelvis en fåtölj skulle man kunna dra uttrycken 
ett steg längre, skapa axlar, en midja. I projektets 
resultat kan man se hur jag har undersökt hur man 
kan förändra intrycket av möbeln och då tagit hjälp 
utav olika typer av kontraster.

Faid har en känsla av tyngd och lätthet. Jag ser på 
den som luftbubblor i vatten som letar sig upp till ytan 
där de expanderar och blir till skum. 
Bubblorna i textilien går från små till stora och skapar 
på så vis ett flöde som inte funnits i grundformen.

Coral kramar om pallen och har formen i sitt grepp. 
Den tar sig upp på sittytan och skapar på så vis en 
föränderlighet i de linjer som grundformen har.
I utformningen utav Coral har jag inspererats utav 
Claire-Anne O’Briens formspråk med att forma 
textilier utav flera bestondsdelar som hon flätar ihop, 
samt Sandra Backlunds undersökningar med att 
förändra kroppens linjer och form. 

Diskussion

Process- och resultatdiskussion
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Formation har tydliga partier som skapar en riktning 
och tyngd som även den inte finns i grundformen.
Dess partier av stående koner ger en kontrast till den 
slätstickade grundtextilen som omfamnar möbeln. 
Genom dessa partier får textilen riktningar och en 
fördelning av tyngd som tidigare inte fanns i 
grunduttrycket av möbeln. Även här har Sandra 
Backlund varit en viktig inspirationskälla

Min andra fråga har diskuterats tidigare i rapporten. 
De flesta företag är öppna för trikå som möbeltextil. 
Materialets förmåga till töjbarhet ses både som en 
nackdel och fördel. Beroende på materialval, 
bindning samt maskin borde det inte vara några 
problem att ta fram möbeltextilier i trikå. Genom 
frågeställningen till företagen fick jag kännedom om 
att exempelvis Kvadrat redan har lanserat en 
kollektion med trikå och fyllnadsgarn. Flera av 
svaren säger även samma sak, att man kan se att tri-
kå är på väg in i möbelbranschen, och förhoppnings-
vis är jag en av dem som får vara med och utveckla 
den vågen.
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Att börja skissa direkt i materialet var mycket 
givande och gav en bra ingång i projektet. Tack vare 
de fria skisserna fick jag fram en bredd i uttryck som 
jag sedan har haft stor nytta utav under projektet. 

Stor vikt har legat på att montera prover på formen 
för att se relationen sinsemellan. Detta har varit 
mycket viktigt för mig, då jag snabbt kunde få en 
tydlig uppfattning utav skala, färg, form och skuggspel 
gentemot pallens kropp. Nu i efterhand skulle det ha 
varit intressant med en möbel som hade mer volym 
och form i sig själv då det hade givit mina trikåer en 
möjlighet att uttrycka sig ännu mera. Det hade då 
varit möjligt att undersöka olika volymkombinationer   
som förstärker eller försvagar grundformen. Jag tror 
att resultatet då hade blivit ännu mer kraftfullt. 

Ett av projektets referenser, Sandra Backlund, 
förstärker partier på kroppen så som axlar eller 
midja och skapar intressanta kontraster. Pallen har 
en solid kropp, vid val av en mer formad möbel som 
exempelvis en fåtölj skulle man kunna dra uttrycken 
ett steg längre, skapa axlar, en midja. 

En annan viktig del i processen har varit de 
processcheman som framtagits i undersökning mot 
form (se uppslag 44-45), genom dem skapades det 
en bra överblick av de olika uttrycken. Denna typ av 
metod har jag inte använt tidigare, men kommer att 
ta med mig i framtida projekt. Genom att få en snabb 
överblick kunde beslut tas fortare och jag 
sparade tid. 

Stegen jag har tagit från handstick – 
handsticksmaskin – industristickmaskin löpte på 
smidigt, det var en naturlig väg att ta i processen för 
att få en djupare förståelse i vad som var möjligt i 
de olika maskinerna. Det har varit svårt att monte-
ra prover på pallen då den redan var täckt med ett 
skinnöverdrag. Jag virade runt plast som skydd men 
vågade ändå inte sätta nålar vid montering mot 
pallens form. Det skulle ha underlättat om jag fått 
arbeta mot en pall som inte redan var klädd. 

Avgränsningarna har till stor del hjälpt mig 
projektet. Den avgränsning som jag delvis har 
frångått är den om en färg till var resultat. I processen 

undersökte jag kombinationen utav två toner som 
låg nära varandra för att hjälpa volymen att växa sig 
ännu större och bli mer spännande, genom att lägga 
skuggor. I det handstickade resultatet finns två toner 
av den gula.  Det gav en förhöjning av intrycket. 
Partierna av polymer blev lättare att läsa in när 
områdena bröts av med två toner. Det blir inte längre 
en massiv massa utan betraktaren kan 
särskilja enskilda delar.

Metoderna jag har använt mig utav har varit bra, 
men det hade gynnat mig om jag hade 
samlat ihop en litteraturlista innan projektets början. 
Mycket tid i researchen gick till att hitta rätt böcker, 
inte att läsa dem.    

Metoddiskussion
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Tack till
Till Homeline för bra samarbete, till 

Trikåby för ordnande av korallgarn, till 
teknikerna i trikå för all hjälp och min 
klassandledare Johanna Samuelsson

sist men inte minst till min familj och 
sambo för stöd och råd.
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 Slutsats
 

Med trikå som teknik i framtagning av textil mot möbler, nåddes ett 
brett spektra av uttryck. Genom projektet har jag större

kunskap kring trikås möjlighet till volym, den
svenska möbel och textilbranschens syn på 

tekniken.

Ett sätt att ta projektet vidare vore att visa upp det på olika mässor, 
exempelvis: Stockholm Furniture & Light Fair eller Formex för att se 
responsen hos eventuella kundgrupper. Utställningen på skolan är 

ett steg i den riktningen.

Jag vill fortsätta utveckla projektet tillsammans med Homeline 
eller ett annat företag i framtagning utav en framtida produkt som 

klarar marknadens krav på textilier mot möbler. 
Det vore även intressant att arbeta mer med hållbarhet genom att 
använda spillmaterial från textilindustrin. På så vis kan jag anpassa 

designen så den blir miljövänlig.  
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