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Sammanfattning

Extra Ordinär är en digitaltryckt tapetkollektion inspirerad av den gråa och rutinbundna 
vardagen. I denna kollektion har vardagliga attribut som rostig metall, vattenskadat laminat-
golv och sliten plast förvandlats till mönster. I vår vardag finns många saker som vi ser varje 
dag men ändå aldrig riktigt lägger märke till. Genom att inspireras av vardagen som en 
sammanhängande helhet av olika arkitektoniska material och färger i min omgivning har 
jag för att hylla det alldagliga tagit fram ett antal mönster för hemmiljö. I stället för att dölja 
skarvar, fogar, ledningar och slitage som finns överallt i min vardag, blir dessa i denna 
kollektion till dekoration i form av bårder och tapet.
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Inledning

Orden fult och fint är något som länge intresserat mig. De är varandras motsatser men 
vad betyder orden egentligen. Kan något som av gemene man betraktas som alldagligt bli 
spännande i en annan kontext? Jag har i ett tidigare projekt nosat på frågeställningen. Det 
resulterade i en digitaltryckt tapet för Textilhögskolans monter under Stockholm Furniture 
Fair 2011. Temat för montern var (Un)beautiful textiles. Jag valde att arbeta med begreppet 
”Beauty is in the eye of the beholder”. Idén var att visa en illusion av en vanlig medaljong-
tapet men i själva verket var mönstret uppbyggt av rullatorpensionärer och andra människor. 
Nu vill jag utforska frågeställningen ytterligare genom att inspireras av det jag ser varje dag 
och sedan sätta det i ett annat sammanhang. Applikationsområdet är även denna gång tapet. 
Utöver tapet har jag även valt att arbeta med bården för att undersöka hur de två kan 
samspela. Under en faktastudie av tapethistoria blev jag intresserad av tapetbård. Bården 
är intressant för mig eftersom den nuförtiden i inredningssammanhang anses som ful och 
omodern. Både tapet och bård finns dessutom runtomkring i vardagen.

Syfte och mål
   
Syftet med detta arbete är att studera olika attribut i min vardag, som sliten plast, murket trä 
och rostiga rör. Jag vill omvandla dessa attribut till mönster i syfte att undersöka om det går 
att upphöja det vardagliga och det vi inte ser till något spännande. Dessa mönster appliceras 
sedan på bård och tapet för att ge dem ett nytt sammanhang i vardagen. 

Målet med detta arbetet är att skapa mönster som ska ingå i en digitaltryckt tapetkollektionen 
som harmoniserar så väl färg som mönstermässigt.

Förutsättningar och begränsningar 

Jag hade sedan Stockholm Furniture Fair kontakt med företaget Mr Perswall, ett företag i 
Borås som digitaltrycker tapeter. De kommer att bidra med att trycka 17 våder á 250 cm av 
tapetkollektionen till mitt examensarbete. Mr Perswall trycker endast på en vara och det är 
en off-white non-woven tapet med 45 cm breda våder. 

Jag vill göra en tapetkollektion med rakt rapporterade mönster. Rapportens höjd kommer 
högst att bli 100 cm. Jag har satt det måttet för att jag vill att man ska se cirka två och en 
halv mönsterrapport i höjdled. Att jag valt en relativt hög rapporthöjd beror också på att 
de digitaltryckta våderna inte behöver skäras till för mönsteranpassning. När det kommer 
till bårders rapportstorlek kommer den ej bli högre än 45 cm,. Bårderna får ingen bestämd  
rapporteringslängd eftersom de inte behöver gå att mönsterpassa. Kollektionen är riktad till 
hemmiljö, men jag har valt att inte rikta mig mot en mer specifik målgrupp.

Metod

Jag har valt en metod som innehåller mycket handskiss för att jag behärskar denna teknik 
men skulle vilja utveckla den mer. Jag tycker att handskiss är en bra metod för att studera det 
vardagliga och genom stoffteckning och fördjupning i små detaljer vill jag hitta intressanta 
mönster ideér. 
Genom research i min vardag och att fotografera det jag ser samlar jag inspiration. Efter 
reflektion över och gallring i bildmaterialet skapas en designvision som skissprocessen utgår 
ifrån. Färgarbetet kommer att finnas med under hela skissandet, så en definition av färgskala 
kommer att göras. Arbetet utförs i handskiss och det är viktigt för mig att arbeta länge i 
skissfasen för att kunna undersöka så många idéer som möjligt. Jag kommer att arbeta paral-
lellt med olika mönster och skissa på flera samtidigt. Jag kommer nästan uteslutet skissa i 
skala 1:1 för att få en verklighetsrelaterad bild av hur mönstret skulle kunna komma att se ut. 
Detta är av samma anledning viktigt för mig när det kommer till mönsterrapportering. Datorn 
kommer att vara ett viktigt verktyg under arbetets gång. Slutligen kommer de olika mönstren 
prövas i bildmontage för att se hur det fungerar, både tillsammans som kollektion och 
som solitärer.
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Tapet och Bård

Tapethistoria
Ordet tapet härstammar från franskans tapis och avsågs ursprungligen som ett textilt 
material (Tunander, 1984, s.4). Den äldsta papperstapet man hittat är ifrån slutet av 1500-
talet (Hoskins, 2005, s 11). Stilutvecklingen inom tapetdesign har skiftat under årens gång. 
Under långa perioder var det modernt med bård till tapeterna. Bårderna varierar i utseende, 
både mönstermässigt men även när det kommer till bredd. I slutet av 1700-talet skulle 
bårderna ha blomstermotiv och vara breda, runt 30 cm. Jugendstilen på 1880-talet innebar 
där emot att bårderna skulle vara smala, runt 10cm (Hoskins, 2005). Bården var senast 
populär i inredningssammanhang på 80-talet (Broström & Stavenow-Hidemark 2004). Nu är 
intresset för bården ljummet och den kan hittas antigen i barnrum eller i trappuppgångar.

Tryckteknikens utveckling och digitaltryck
Tapettryckets teknik härstammar från tygtryckets och från tryck med träsnitt. Den lättaste 
formen för mekanisk tryck är schablonmålning. Denna teknik har utvecklats till screentryck. 
Screentryck används idag för tryck av exklusiva mönster i små upplagor. Den idag vanligaste 
tryckmetoden i tapetindustrin är rotationstryck. Föregångaren till rotationstryck är 
blocktryck. Ett mönster karvas in i ett hårt material, exempelvis trä och sedan överför man 
färg från blocket till önskad tryckyta. (Tunander, 1984, ss25-27).

Digital tryckteknik innebär nya möjligheter för tapetdesign. Detta både vad det gäller 
designprocessen och produktion, där hjälpmedel som mjukvaror för att arbeta med tryck och 
mönster tagits fram. Dessa datorprogram har fått en självklar plats i en designers verk-
tygslåda både när det gäller digitalt -och screentryck. Traditionellt sett har en designern när 
det gäller screen och rotationstryck tagit hänsyn till mönsterrapportering och färgseparation. 
Detta är något som med hjälp av digitaltryck går att bortse ifrån. Tekniken gör det möjligt för 
designers att arbeta med tusentals färger och ger en mycket hög detaljåtergivning. Kortfattat 
går digitaltryck ut på att man med hjälp av en dator överför en fil med mönsterbilden i rätt 
skala och upplösning till en maskin som fungerar ungefär som en laserskrivare. Skrivaren 
överför i sin tur färg till en förpreparerad vara. Sedan skriver skrivaren ut direkt på tapet eller 
tyg (Bowles & Isaac 2009, ss7-15). Möjligheten att skriva ut direkt på den färdiga varan gör 
att man kan måttanpassa och/eller mönsterpassa sin produkt direkt. Inom den traditionella 
tapetindustrin är tapeterna inte mönsteranpassade för montering. Eftersom 
väggars höjd varierar händer det ofta att det blir tapetspill när man skär i ordning 
tapetvåderna och mönsteranpassar dem. Problemet med mönsterspill får man inte med 
digitaltryckt tapet. När du beställer en fototapet av ett företag skickar du in en högupplöst 
bild i de mått du vill ha. Sedan delar företaget med hjälp av en dator upp bilden i olika våder 
så att den blir rakt mönsteranpassad och kan överföras till tapet. Digitaltryck har många 
fördelar men är inte det ultimata valet i alla lägen. En negativ effekt som kan uppstå vid 
digitaltryck är en ”randning” i opaka partier i en mönsterbild. Då är till exempel screentryck 
eller rotationstryck att föredra. Jag har valt att arbeta med digitaltryck för att behålla känslan 
i mina skisser och få arbeta med tonade ytor och många nyanser av färger.

Digitaltryckt tapet
Enligt Linda Pålemo, designer på Mr Perswall. är de idag det enda företag i Sverige som gör 
digitaltryckta tapetkollektioner. De producerar två ny kollektioner om året och de innehåller 
varje gång 25 olika mönster. Företagets målgrupp är individen och tanken med deras 
affärsidé är att kunden ska kunna vara meddesigner. Digitaltrycka kollektioner har även 
gjorts i tidigare konstnärliga kandidatarbeten till exempel av Hanna Ezzi, Högskolan för 
Design och Konsthantverk, textilkonst.

Vardagen på vägg
Alldaglighet, lågstatusmaterial och slitage är områden som utforskats av designers och som 
ligger i tiden. Designern Piet Hein Eek arbetar med trä och har bl.a gjort en digitaltryck tapet 
med träplankor med bortsliten färg. Charlotte Camlin, Högskolan för Design och 
Konsthantverk, har gjort ett masterarbete om slitage i vardagen 2010. Tapetdesignern De-
borha Bowness arbetar med att försköna vardagliga ting, genom fotografi och screentryck.

Kan ett vardagligt objekt bli intressant i ett annat sammanhang?
Foto: Jan Berg

Process

Inspiration i den grå vardagen
Tanken med detta arbete är att inspireras av olika attribut i min vardag som jag sedan ska 
omvandla till mönster. Jag undersöker min vardag genom att definiera vad orden vardag och 
vardagsmönster betyder. Vardagsmönster är påhittat ord. För mig är ordet dubbelbottnat. Det 
beskriver dels människans vardagliga rutiner. Exempelvis: Din väckarklocka ringer 06:30, 
du går upp för att äta frukost, duscha, klä på dig, sedan går du till skolan eller jobbet, du 
kommer hem, äter middag, tittar på TV, surfar lite på internet, sen är det dags att sova. Den 
andra innebörden är mönster i vardagen. Det vill säga former som upprepar sig och på så 
vis bildar mönster. För att undersöka vad för slags vardagsmönster som finns i min vardag 
fotograferar jag under en dag min omgivning i Göteborg och Borås. Det blir nästan uteslut-
ande bilder på arkitektoniska material; Vattenskadade laminatgolv, slitna plastmattor, metall, 
sten, kakel, elledningar, smuts, gummisladdar och rostiga rör. Jag ser mycket mönsteridéer i 
bilderna och bestämmer mig för att använda mig av dem. 

Ett rostigt elskåp i BoråsMetallist för att hålla ett plastgolv på plats

Sprucken stenplatta i Göteborg Vattenskadat laminatgolv på Textilhögskolan
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Extra Ordinär- designvision  
Min designvision går ut på att skapa en kollektion mönster ut ifrån olika material i min 
vardag. Genom att sätta dessa mönster på tapet får de ett nytt sammanhang i vardagen och 
tanke är att man ska se på dem med nya ögon. Genom närstudie av materialen vill jag om-
tolka dem i handskiss. När jag tänker på vardagens alla mekaniska rutiner i kombination med 
de arkitektoniska materialen ser jag ett stor sjudande system framför mig, lite som en 
industriell maskinpark. Ett kollage skapas i datorn för att förtydliga min designvision. 

Utifrån kollaget definierar jag ledord för hur min kollektion ska kännas; Industriell, kall/
varm, ruff, patina, mekanik, inbjudande. 

Färg
Jag väljer ut färger som känns smutsiga, varma och rostiga samt kalla och metalliska. Färger-
na ska återspegla känslan av smutsig industri men samtidigt kännas välkomnande. Med detta 
i åtanke provar jag mig fram och målar upp en mängd olika färgprover. Digitaltryck ger möj-
lighet till en näst in till obegränsat stor färgskala och för mig är det vikigt att hitta ett redskap 
för hur jag ska hantera och få översikt över ett stort antal färger.

Eftersom mina tapeter ska tryckas av Mr Perswall behöver jag veta att färgprofilen på min 
dator stämmer överens med deras. För att få reda på detta gör jag i ordning en datorfil 
med 103 färgprover som skickas iväg till företaget. I filen skickar jag även med en tidig 
handmålad skiss för att få en bättre bild av färg -och detaljåtergivning. När det utskrivna 
dokumentet kommer tillbaka kan jag konstatera att färg -och detaljåtergivningen stämmer 
relativt bra. Eftersom jag har provat att göra vissa av proverna bara någon nyans ljusare eller 
mörkare, har jag fått stora graderingar av färger. Då slår det mig att jag så klart ska hantera 
min stora färgskala med hjälp av graderingar. Då utnyttjar jag digitaltryckets färgmöjligheter 
samtidigt som jag får en bra översikt över min stora palett vid färgsättningen.

Materialskisser
Jag har utifrån min designvision skrivit upp vad jag vill arbeta vidare med i skissfasen. Jag 
börjar med att skissa närgående på de olika materialen från kollaget jag finner mest
intressanta. Dessa är trä, plast och metall. Jag dras till de olika defekter materialen har fått 
och hur de påverkat utseendet på dem. Materialkombinationen som uppstår i kollaget 
intresserar mig också. Det blir intressanta kontraster mellan materialens egenskaper. Jag är
osäker på om ordet mekanik egentligen återspeglas i min designvision. Därför vill jag 
utforska ordet närmare. För att göra detta tittar jag på Per Åhlins tecknade film ”Resan till 
Melonia” från 1989. Filmen utspelar sig delvis på en helt industrialiserad ö vid namn 
Plutonia som är en jättelik fabrik. Åhlins teckningar är helt fantastiska i sin detaljrikedom 
och har mycket mekanisk känsla över sig. Jag gör en skiss där jag med olika skissade 
material bildar hoplappade små maskiner. Jag prövar en rapportering av skissen. Jag vill 
att vardagen skall bli synlig i mina mönster när jag berättar om utgångspunkten. Det tycker 
jag inte att den blir i denna mönsterskiss utan den påminner om en glättig serieteckning. Jag 
kommer fram till att jag inte vill överdriva mekaniken i mina mönster utan sätta 
vardagsmaterialen fokus.
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Skissutveckling

Trä
Ganska tidigt i skissfasen har fyra mönsterspår med trä som utgångspunkt vuxit fram. Jag 
vill inte efterlikna trä utan snarare att man ska se att mönsterbilden är målad och surrealistisk 
för att ge ett mer inbjudande uttryck. Det jag väljer att ta fasta på när det gäller träet är främst 
imiterat sådant som vattenskada laminat. Jag gillar det uttrycket som vattenskadorna ger 
golvet, det är nästan som det har suddat ut träts konturer. De lite skeva och kantstötta 
skarvarna som finns i vissa laminatgolv inspirerar också. Jag vill framhäva dessa för att åter-
spegla hur golv faktiskt ser ut när de fått några år på nacken. Jag utgår ifrån två träskisser, 
en i akvarell och blått bläck, samt en helt i blyerts. Jag fortsätter att bearbeta en blyertsskiss 
och målar med gouachefärg och akvarellfärg med mycket lösa pigment i för att ge skissen ett 
mer slitet uttryck och patina. Jag lämnar stora partier ljusa för att ge bilden mer kontraster. 
Färginspirationen hämtar jag ifrån en bild på grönblå metall. 

Metall
Den metall som intresserar mig är inte nytillverkad utan åldrad och härdad. Jag gör 
marmoreringar som är en teknik inom måleri för att imitera tillexempel marmor. Först provar 
jag på ofärgade papper. Marmoreringarna blir alldeles för flytande och färgglada men när jag 
prövar att hälla diskmedel i marmoreringsbadet, blir färgpigmenten mer koncentrerade och 
korniga. Jag går över till att måla med kornig akvarell på papper. Dessa papper sänker jag 
sen ner i marmoreringsbadet. Skisserna påminner mig om sargad och nedsmutsad metall. Jag 
använder mig av koncentrerade gula pigment  och endast lite vatten för att få fram känslan 
av rost. 

Jag utvecklar en tidig idéskiss på ett rörmönster. Jag målar upp olika delar av rör som jag 
skär ut. Kanske skulle rören kunna bli en intressant bård. Jag målar upp stora, flammiga 
metallbitar som länkas samman med hjälp av nitar. När jag gör en sammanställning av 
skisserna kommer jag fram till att jag vill utveckla röridén ytterligare, både som bård och 
tapet. Jag skissar fram en bårdidé med tryckmätare och reglage.
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Plast
Jag vill använda plastgolvets fläckiga yta med slitna fogar och spår av gummiskor.  Jag utgår 
från en stor skiss på ett rutigtplast golv och målar upp massor av olika fläckiga ytor. Men jag 
tycker mest att de liknar reproduktioner av plastgolvsmönster. Jag provar att ljusa upp några 
utav skisserna i datorn. Uttrycket blir alldeles för mjölkigt och skissen får inget djup. Jag 
skriver ändå ut bilderna och fortsätter att rita på dem. Vissa av dem sänker jag ner i 
marmoreringsbad och jag skvätter färg med en pensel på en del utskrifter. Nu får skisserna 
mer djup och blir fläckiga och flammiga i uttrycket. Jag skissar upp olika spår av gummiskor 
och klackar, jag använder mig av grafitstift och blyerts och sedan suddar jag med ett rader-
gummi. I samma teknik skissar jag av en sliten skarv mellan två plastgolv. Nu tar jag min 
skisser och provar att lägga ihop alla i en och samma bild i datorn. Jag tycker om 
kombinationen, speciellt skarven är intressant. Jag väljer att förstärka en befintlig skarv som 
man annars gärna vill gömma undan och göra den till en fin detalj i mönstret.

Lapptäcket
Efter att ha utvecklat skisserna på trä, metall och plast har jag nu en samling med skisser på 
de olika materialen. Några av dessa vill jag sätta samman till ett lapptäckeliknandemönster 
som kan binda ihop de fyra mönstren. Jag ritar upp en mall för att hitta ett lappat och lagat 
uttryck. Jag tänker mig att mönstret skulle kunna vara hopsatt med nitar och en bård till som 
tar upp nitarna.

Urval av mönster 
Efter att ha utveckla främst tre av de fyra mönsterspåren är det nu dags att göra ännu ett 
urval och prova vilka mönsterskisser som skulle kunna passa ihop, dels som kollektion men 
fungera även som solitärer. Jag bestämmer mig för att arbeta vidare med tre andra 
mönsterskisser och rapportera upp dem i rätt skala. Resultatet blir två lugnare mönster, 
plast och trä, och ett livligare mönster, rören. Det är vid den här tidpunkten i projektet snart 
dags för mittpresentation och jag vill ta tillfället i akt att visa mönstren och bårderna snabbt 
upprapporterade för att få konstruktiv kritik. På mittseminariet diskuteras kompositionen 
mellan de olika mönstren. Kanske sticker mönstret med rören ut, men det är svårt att avgör 
eftersom kollektionen ännu inte innehåller fyra mönsterförslag. Min tanke är att de fjärde 
lappmönstret kommer att bli ett livligare sådant och passa ihop med rörmönstret. 

Kanske sticker rören ut bland dessa mönster?
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Mönsterutveckling och kollektionsarbete 
Jag börjar att skissa på lapptäckemönstret. Jag vill se vad som passar ihop
färgmässigt och undersöka olika kombinationer. Jag gör ett utsnitt på en av skisserna som 
jag skriver ut. Det passar bättre ihop med de två lugnare mönstren och lappmönstrets skala är 
för liten i förhållande till de andra mönstren. Jag gör en nu en större variant på lappmönstret 
och då passa allt bättre samman. Rörmönstret sticker dock fortfarande ut. Problematiken med 
rörmönstret är den samma som för skissen som blev bortvald på grund av att den liknade en 
serieteckning. Jag börjar med att ta bort några rör i mönstret och tar tillslut helt bort rören. 
Ett svårt beslut eftersom rörmönstret blivit en personlig favorit. Istället går jag tillbaka till ett 
tidigare skisspår, flammiga plåtbitar. Jag gör ett metallmönster som är lugnare och mer 
dynamiskt. Bården gör jag om så att den består av endast rör och inga tryckmätare eller 
reglage.  På så vis finns rören och det industriella kvar, men det är inte lika dominerande när 
man ser på mönstren som grupp. Nu har jag hittat en komposition mellan mönsterskisserna 
som jag gillar. Jag har fått en samling mönster som har lite av det industriella, ruffa och 
patinerade i sig. Nu vill jag arbeta mer med olika färgkontraster och att få in den välkom-
nande känslan. Jag har prövat mönsterskisserna i olika färgställningar och kommit fram till 
en ljus grund som går i: blått, gult, lindblomsgrönt och gråskala. 

Rapportering
Det är dags att göra mönster av skisserna. Jag jobbar nu först i dator och skriver sedan ut i 
skala 1:1 för att få en uppfattning om mönstrens storlek.

Trä
För att överföra den stora gouache-och blyertsmålningen till rapporterat mönster börjar jag 
med att scanna i den i datorn och sedan öppna filen i Adobe Photoshop. Utifrån plankornas 
mått på skissen räknar jag ut att det kommer få plats tre plankor i bredd per rapport om jag 
vill ha de måtten. Jag delar upp orginalskissen och arbetar fram tre olika plankor med 
verktyg som klonstämpel, radergummi och genom kopiering av olika områden i bilden som 
sedan flyttas och arbetas. Jag provar att rapportera upp ett mönster med tre plankor men det 
liknar inte min skiss. I skissen har jag utgått ifrån en halvförskjuten mönsterrapport. Därför 
jobbar jag nu fram ytterligare en planka. Viktigt för trämönstret är att få med skarvarna 
eftersom jag vill att de ska förstärka skarven där två tapetvåder möts. Där igenom smälter 
tapetvådernas skarvar samman bättre och mönstrets målade skarv framträder. 
Mönstret byggs upp av  halvförskjutna rapporter.

Metall
Jag arbetar med att hitta en passande skala för mönstret. Först tänker jag mig en mindre 
skala, men den passar inte till mönsterskissen av trä, plast och lapptäcket. Jag drar upp 
metallbitarna i skala, så att de är ungefär lika stora som ett A4-ark. Även i detta mönster 
arbetar jag med att förstärka tapetens skarv. Jag halvförskjuter rapporten för att få fram ett 
flöde i mönstret.

Rörbården
Jag vill göra en konturklippt bård med relativt långrapport bredd. Jag väljer att göra en bård 
med ganska stora mellanrumsformer eftersom de ska skäras ut. Bården ska synas och ta plats 
men ändå harmonisera i kollektionen. Jag har en relativt tydlig bild av vilken tjocklek rören 
ska ha eftersom jag arbetat med dessa skala tidigare i det bortvalda rörmönstret.
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Plast 
Rapporteringen av plastmönstret har jag kommit en bit på väg med sedan mittredovisningen. 
Jag utgår från en skiss som jag delar i fyra delar med hjälp av datorn. Strecken i mönstret 
arbetar jag bort med hjälp av klonstämpeln. Jag behöver arbeta om slitagespåren så att de blir 
ett större flöde i rapporten. Jag gör en s-formation uppbygg av slitage som går bra att 
rapportera. Jag arbetar på samma sätt som i föregående mönster med att förstärka skarven. 
Men denna gång placerar jag en tjockare skarv i en kanten av mönstrets rapport.  

Lapptäcket
Att överför lapptäckeskissen till mönster visar sig bli den mest avancerade uppgiften i 
upprapporteringen av mönstren. Det är svårt  att hitta en balans mellan rutornas storlek både 
i själva rapporten och i kompositionen av den. Åtskilliga försök blir allt för rutiga och liknar 
metall mönstret för mycket. Efter många försök hittar jag till slut en halvförskjutenrapport 
som fungerar. I detta mönster har jag också arbetat med att förstärka skarvar, men inte på 
samma sätt som tidigare. Istället har jag gjort en mönsterbild med många skarvar i sig själv.

Lapptäckebården
I skissuppstarten målade jag upp en bårdidé som är inspirerad av en metallist och bårdens 
raka utseende. Den har funnits med genom hela arbetet. Rapporten spegelvänds, dess bredd 
blir relativt kort och jag arbetar även här med skarvar. Det är för att man ska kunna skära 
bården i smådelar som man sedan kan applicera på lapptäckemönstret lite som man vill, 
kanske för att dölja ett skruvhål. Man kan såklart behålla bården hel.

Produktion
Efter ett studiebesök på Mr Perswall får jag se hur produktionen av mina prototyper ska gå 
till. Jag bestämmer mig för att trycka upp fyra mönster samt en bård utifrån de färgställnin-
gar jag har och gör i ordning dem för tryck. Detta innebär att man gör en högupplöst datorfil 
med det mått man vill skriva ut, i mitt fall 180 cm * 250 cm. I detta dokument placerar jag 
mitt mönster. För bårdens del behövs bara ett dokument med storleken 45 cm * 180 cm. 
Protyperna kommer tillbaka från Mr Perswall och stämmer väl överrens med 
originalskisserna.

Mr Perswall finns på Ryssnäsgatan i Borås En tapet digitaltrycks....

Färgpatroner på lager Färdigtryckt tapet redo att rullas upp

Delar av det upptryckta resultatet
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Kollektionsarbete med färgställningar 

Transponerade färger
I mitt arbetet med att färgsätta kollektionen använder jag mig av färgtransponering som 
grund. Dessa prövar jag på mönstren trä, metall och plast. Jag har fyra färgställningar var av 
en är i gråskala som jag utgår ifrån. Jag färgsätter lappmönstret med färger som representerar 
de fyra färgställningarna. Jag vill ha med alla mönster i gråskala för att grått finns repre-
senterat i färgskalan men främst för att det ger kollektionen ett mer sofistikerat uttryck. Jag 
väljer att inte göra metallmönstret i gult av anledningen att mönstret tappade den 
metalliska känslan då. Den gula färgen känns inte industriell i för stora mängder. Det gula 
jag vill återspegla är nyanser av rostigt brand gult. Jag väljer därför att ta bort alla färgställn-
ingar i gult. Den blågröna rörbården sticker ut färgmässigt i kollektionen och gör att den 
känns obalanserad.

Digitaltryckets möjlighet 
Nu utvecklar jag färgställningarna ytterligare. Jag använder mig av digitaltrycket för att göra 
vissa färgställningar unika. För att få in det brandgula i rätt mängd gör jag rostpricka på den 
gråa metall färgställningen. I den blåa metallfärgställningen lägger jag in blåa smutsprickar. 
Det gör mönstrens egenskaper som solitärer starkare.

 Jag gör även den blåagröna varianten av rörbården mer ljust blå som i tidigare skisser. Detta 
för att bården ska passa med resten av mönstren och gå att använda på alla tapeter i 
kollektionen.

Lapptäckemönstret i den färggalda varianten blir alldeles för gräll! Jag bestämmer mig för att 
byta den gula färgen mot en mer gråblå sådan. Då stämmer mönstret bättre mot min design-
vision där många färger går ton i ton.

Namngivelseceremoni
Arbetsnamn på de olika mönstren har vuxit fram. Trä får namnet laminat, eftersom det är 
det mönstret är inspirerat av. Lapptäcket får namnet Fog och inspirationen kommer från alla 
fogar i mönstret. Plast, Metall och Rör får behålla sina namn, jag gillar enkelheten i dem. 
Namnen blir enkla och återspeglar vanligt förekommande ting i vardagen. Namnen ska vara 
tvetydliga och få en att undra lite, det där är ju inte plast eller är det?

Transponerade färger

Digitaltryckets möjlighet

Extra Ordinär
Extra Ordinär är en digitaltryckt tapetkollektion inspirerad av den gråa och 
rutinbundna vardagen. Alldagliga attribut som rostig metall, vattenskadat 
laminatgolv och sliten plast förvandlats till mönster.  I stället för att dölja 
skarvar, fogar, ledningar och slitage som finns överallt i vardagen blir det nu till 
dekoration. I takt med vardagslunken förändras tapernas mönster och varje liten 
fläck förstärker mönsterbilden.
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Metall
Material: Easy up non-woven
Rapportstorlek: 45 cm * 66 cm
Mönsterpassning: Görs digitalt
Rapporteringssätt: Rak
Färgställningar: Tre  

Rör
Material: Easy up non-woven
Rapportstorlek: 35 cm * 120 cm
Mönsterpassning: Bård
Rapporteringssätt: Inget   
Färgställningar: Två

Fog
Material: Easy up non-woven
Rapportstorlek: 45 cm * 60 cm
Mönsterpassning: Görs digitalt
Rapporteringssätt: Rak
Färgställningar: Två

List
Material: Easy up non-woven
Rapportstorlek: 4 cm * 12 cm
Mönsterpassning: Ingen
Rapporteringssätt: Bård
Färgställningar: Två
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Plast
Material: Easy up non-woven
Rapportstorlek: 45 cm * 60 cm
Mönsterpassning: Görs digitalt
Rapporteringssätt: Rak
Färgställningar: Tre  

Laminat
Material: Easy up non-woven
Rapportstorlek: 45 cm * 60 cm
Mönsterpassning: Görs digitalt
Rapporteringssätt: Rak
Färgställningar: Tre
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Extra Ordinär
 Kollektionsöverblick samt materialprover

Diskussion
Att göra ett digitaltryckt kollektionsarbete har varit väldigt lärorikt. Dels rent tekniskt när det 
kommer till digital hantering men inte minst i designprocessen. 
Jag hade ingen vision av hur jag närmare skulle komma att tolka vardagen. Att hitta en 
intressant ingång till något man vistas i varje dag var till en början motigt. Men med hjälp av 
kameran kunde jag se min vardag genom andra ögon, ett bra redskap för att komma igång. 
Jag ser olika utvecklingsmöjligheter av resultatet. Först tänker jag på kollektionens uppby-
ggnad färgmässigt. Min designvision innehåller mycket färgkontraster. Jag har konsekvent 
arbetat med färg men tycker ändå inte att resultatet helt återspeglar min vision. Jag har 
lyckats få med de kalla, ljusa metalliska färgerna men inte fullt ut fått med de mer djupare 
mustiga tonerna av rostrött, orange och koboltblått. Jag ändå nöjd med färgernas komposi-
tion och tycker att de harmoniserar som kollektion och som solitärer. 

I utvecklingen av kollektionen har jag i det här stadiet valt att inte gå in djupare på miljö och 
hållbarhetsfrågor. Jag tycker dock att det är viktigt att ta hänsyn till sådana aspekter om en 
vidareutveckling och eventuell produktion skulle vara aktuell. 

Kan något som av gemene man betraktas som fult bli fint i en annan kontext? Detta är en 
fråga som är subjektiv och som i slutändan alltid kommer att förbli upp till var och en att 
avgöra. Jag har med denna kollektion arbetat fram min tolkning av frågan. Det har varit en 
intressant utmaning att inspireras av fula och oönskade skador på material och sedan göra 
om dem till dekor på väggen. 
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Metall
Material: Easy up non-woven
Rapportstorlek: 45 cm * 66 cm
Mönsterpassning: Görs digitalt
Rapporteringssätt: Rak
Färgställningar: Tre  
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Fog
Material: Easy up non-woven
Rapportstorlek: 45 cm * 60 cm
Mönsterpassning: Görs digitalt
Rapporteringssätt: Rak
Färgställningar: Två
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Plast
Material: Easy up non-woven
Rapportstorlek: 45 cm * 60 cm
Mönsterpassning: Görs digitalt
Rapporteringssätt: Rak
Färgställningar: Tre  
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Laminat
Material: Easy up non-woven
Rapportstorlek: 45 cm * 60 cm
Mönsterpassning: Görs digitalt
Rapporteringssätt: Rak
Färgställningar: Tre
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