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Inngangur  
Ég byrjaði svo að segja með autt blað, enga hugmynd né innblástur til að vinna út frá. Hvar 

átti ég að byrja? Mér þótti það afar yfirþyrmandi tilhugsun að finna eitthvað sérstakt til að 

vinna með og þá sérstaklega að leita að því í þeim hafsjó sem internetið sannarlega er. En ég 

ákvað að stinga mér til sunds og vonaði að straumurinn myndi skola mér á land á einhverjum 

stað sem ég hefði aldrei komið á áður. Að hugsa um internetið á þennan hátt beindi huga 

mínum á slóðir hugmynda sem urðu síðan að meginþema fatalínunnar. 

 Ég var að leita að einhverju sem 

ég vissi ekki hvað var. Eftir að hafa ráfað 

um rangala internetsins lengi vel fór ég 

að velta því fyrir mér hvernig internetið 

liti út. Væri hægt að mynda það? Væri 

mögulegt að teikna það? En auðvitað var 

til mynd af internetinu á internetinu.  Ég 

gleymdi því um stund að ég hefði verk 

að vinna, ég ætti ekki að vera að skoða 

myndir og pælingar um internetið þegar 

ég ætti að vera að leita að innblæstri fyrir 

útskriftarlínuna mína. En kannski þurfti 

ég einmitt að gleyma því til að geta skoðað hlutina með opnum huga því þarna fann ég 

innblásturinn. 
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Teknópaganismi 

Internetið er í senn allt og ekkert. Internetið er kannski ekki almennt álitið sem eitthvað 

lifandi, eða að í því búi eitthvað meira en bara samansafn upplýsinga. En til er hópur fólks 

sem trúir á andann í internetinu. Á íslensku er yfirleitt talað um þá sem aðhyllast fjöl- eða 

algyðistrú sem heiðingja – þá er ekki bara átt við fólk sem aðhyllist ásatrú. Á ensku er talað 

um pagan og er þá átt við fólk sem aðhyllist hvers kyns fjöl- eða algyðistrú sem hefur 

náttúrudýrkun að leiðarljósi.
1
  

Með náttúrudýrkun er þá átt við 

að tilbiðja náttúruna og trúa að 

einstakir hlutar hennar, líkt og 

steinar, tré, vindar og vötn, búi 

yfir einhverskonar guðlegum 

anda. Oft eru ýmsum guðum eða 

gyðjum eignaðir ákveðnir þættir 

náttúrunnar og eru þau tilbeðin 

samkvæmt því. Trúarathafnir 

heiðingja eru oft tengdar 

náttúrulegum fyrirbærum, 

árstíðum eða tímamótum líkt og 

sumar- og vetrarsólstöðum eða jafndægri. 

Teknópaganismi  (e. Technopaganism) er frábrugðinn hefðbundnum paganisma að því 

leyti að notaðir eru tæknilegir hlutir í stað náttúrulegra við hvers kyns helgiathafnir eða 

galdraathafnir, t.d. gæti blogg talist heilög ritning, ofn gæti gengt sama hlutverki og bálköstur, 

sprotar til galdraathafna gætu verið laserbendlar eða koparrör.
2  

 

Töfralæknar  

Á sama tíma og ég var að kynna mér teknópaganisma byrjaði ég í valáfanga í skólanum sem 

heitir Galdrar og tákn. Í honum var fjallað sérstaklega um þá einstaklinga innan þjóðflokka 

eða heiðinna trúarhópa sem kallaðir eru töfralæknar (e. shaman). Hlutverk þeirra er í raun það 

                                                           
1 Prudence Jones, „What is Paganism?“ Pagan Federation International. Sótt 5. maí 2016 af 

http://www.paganfederation.org/what-is-paganism/ 
2 „What is Technopaganism?“ ADF Technopagan SIG. Sótt 5. maí 2016 af 

https://sites.google.com/site/adftechnopagan/whatis 
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sama og presta í söfnuðum sínum. Þeir eru oft allt í senn leiðtogar, læknar, galdramenn og 

kennarar en þó eru skilgreind hlutverk þeirra ekki allsstaðar eins. 

 Mig langaði að búa til ímynd konu sem myndi gegna hlutverki töfralæknis í söfnuði 

teknópagana og segja sögu hennar með fatnað sem miðil. Fötin segja oft mikið um 

manneskjuna sem klæðist þeim og ég vildi geta tjáð lokaðan heim, söfnuðinn, sem konan 

myndi í upphafi vera hluti af en svo þróast og breytast, verða leiðtogi, shaman. 

 

Innblástur og rannsókn 

Ég sankaði því næst að mér myndum sem mér fannst ég geta 

tengt við þessa konu og hennar heim. Ég hugsaði um hana 

eins og raunverulega konu, hvernig hún liti út, hvar hún 

byggi, hvaða fólk hún myndi umgangast, hvað hún gæti 

starfað við, hvað hún gerði í frítíma sínum og hvaða fötum 

hún myndi klæðast. Mér fannst að hún þyrfti að vera töff, 

með nokkurs konar „fuck you attitude“. Ég hafði söngkonu 

Die Antwoord, Yolandi Visser, sem útlitslega fyrirmynd því 

mér finnst hún einmitt búa yfir þannig viðhorfi.   

 Við rannsóknina á teknópaganisma rakst ég á myndir 

frá hópi fólks sem stundar ólögleg teknó partý, þ.e. þau 

ferðast um og slá upp óleyfilegum tónlistarhátíðum í yfirgefnum byggingum og í kringum 

þetta hefur skapast hreyfing sem kallast Freetekno. Hátíðirnar eru leynilegar vegna þess að 

aðstandendur þeirra hafa oft á tíðum hvorki tilskilin leyfi frá yfirvöldum né landeigendum og 

því alltaf hætta á árekstrum við lögreglu.
3
 

Mér fannst slík hreyfing geta verið 

fyrirmynd söfnuðarins sem konan ætti að 

tilheyra. 

Að auki studdist ég við hugmyndir 

um Vísirósir Bjarna H. Þórarinssonar, s.s. 

sköpun táknkerfis. Ég vildi að söfnuðurinn 

ætti sitt eigið táknkerfi og það myndi ég 

                                                           
3 Hauth, Gunnar, „Free Tekno – Full documentary,“ myndband, 53:30, sótt 11. maí 2016 af 

https://www.youtube.com/watch?v=d7MUlimHYx4 
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nota sem einhvers konar grafík. Táknkerfið fannst mér að ætti að vera tölvugert og hafa form 

sem væru afleiðing sjálfvirkni tölvuforrits. Myndina hér til hliðar (Mynd 4) gerði ég með 

Photoshop og notaði hana sem grunn að ímynduðu táknkerfi sem ég síðar notaði í grafíkina. 

  

Efni, litir og grafík 

Rauður þráður í náminu hefur verið áhersla á ábyrgð hönnuða gagnvart samfélaginu og 

náttúrunni. Mig langaði að nota efni sem annars færu til spillis og fékk gefins ónýt vinnuföt 

frá Norðuráli sem ég síðan tók í sundur og litaði. Það eitt og sér var mikið og tímafrekt 

verkefni. Ég reyndi að taka fötin í sundur á þann hátt að ég fengi sem stærsta heillega búta. En 

þessi vinnuföt voru vel gerð til að byrja með og því oft enginn hægðarleikur að rekja upp.  

 Litirnir voru að miklu leyti tilviljun. Grunnliturinn sem ég vildi vinna með var svartur 

og þegar rauða vinnufataefnið var litað með svörtum batíklit varð það vínrautt, misdökkt. Mér 

fannst fallegt hvernig það varð mjög dökkt sumstaðar og ljósara annarsstaðar. Ég notaði síðan 

lög af efnum til að auka enn frekar á þau áhrif og gefa flíkunum enn meiri dýpt. Að nota efnið 

í lögum gerði mér einnig kleift að nota vinnufataefnið meira en annars hefði verið mögulegt 

þar sem ég gat skeytt saman bútum með því að leggja endana saman, annan ofan á hinn. 

 Í stað þess að notast við prent ákvað ég að hafa grafíkina saumaða í með saumavél. 

Mér fannst hún ekki mega vera handsaumuð því það væri ekki í anda teknópaganismans. Þó 

vildi ég halda í ákveðið „handmade element“ í anda Freetekno – þar sem fólk gerir hlutina 

sjálft. Ég hafði búið til mynd sem grunn að táknkerfi fyrir flíkurnar og staðsetti grafíkina á 

buxur og framan á nokkrar lykilflíkur. Grafíkin var síðan saumuð í saumavél ofan á lög af efni 

útfrá grunnmyndinni. 

 

Skissuvinna 

Ég notaði draperingu og 

Photoshop til að skissa. Ég 

notaði tilbúnar flíkur til að 

drapera á gínu, en þó á 

óhefðbundinn hátt til að fá 

form sem ég hefði annars 

ekki fengið. Síðan vann ég 

myndir af þeim flíkum í 
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Photoshop þar til ég fann form sem mig langaði að vinna með. Niðurstaðan varð dálítið 

„sporty“ silúetta sem á sama tíma hafði einhvers konar myrkt yfirbragð. Lokateikningarnar 

urðu átta og ég lagði upp með þann fjölda klæðnaða fyrir línuna mína. Það átti þó eftir að 

breytast. Tímafrekar aðferðir við textílvinnu og vandamál í sníðagerð töfðu vinnuna og því 

felldi ég að lokum burt tvær innkomur. En lokateikningarnar átta má sjá hér: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sníðavinna og saumur 

Sníðavinnan byrjaði brösuglega. Ég gerði buxur, toppa, jakka og kápur eftir grunnsniðum sem 

ég bjó til en það var auðvitað tímafrekt ferli sem hefði mátt leysa öðruvísi, eins og t.d. að nota 

grunnsnið sem þegar voru til og breyta þeim svo. Auk þess er sníðagerð ekki mín sterkasta 

hlið svo það tók mun fleiri tilraunir en það hefði átt að taka að fá út snið sem hentaði. Að 

lokum ákvað ég að fá einhvern sem hefði meiri þekkingu á sníðagerð til að aðstoða mig. 

 Sum formin sem ég var að vinna með voru þess eðlis að vinna í tvívídd, á sníðapappír 

með málum, virkaði illa. Þá notaði ég gínu og draperaði á hana þau form sem ég vildi fá. En 

þunnt léreft hentaði ekki í slíkt og ég endaði á að nota pappír til þess. Pappírinn var nægilega 

stífur og ég gerði brot í hann til að hann yrði sveigjanlegri. Þannig tókst að gera formin 
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nákvæmlega eins og ég vildi hafa þau. Ég vildi ekki hafa sýnilega sniðsauma svo ég staðsetti 

slíka sauma annað hvort í hliðar eða undir grafíkina, þá urðu þeir sem næst ósýnilegir. 

 En þó að formin næðust í prufuflíkur eins og þau litu út á teikningunum þá tóku þau 

miklum breytingum eftir það. Eftir hverja mátun voru einhver atriði sem þurfti að breyta, fram 

og til baka. Það var ansi taugatrekkjandi á tíðum því alltaf bættist á listann yfir atriði sem 

þurfti að breyta. Þessi vinna hefði sennilega gengið betur ef ég hefði haft meiri tíma, en 

miklum af tímanum var í raun sóað í mistök í byrjun, óþarfa tvíverknað og breytingar sem 

eftir á var ég í raun ekki ánægð með. 

Eins og áður sagði var mikil vinna fólgin í að skeyta saman efnisbútum til að fá 

nægilega stóra fleti fyrir sniðhluta sem þurftu að vera heilir, eins og t.d. ermasniðin. Þessa 

efnisbúta þurfti að auki að lita. Að sauma grafíkina í var bæði vandasamt og tímafrekt. Í raun 

hefði ég þurft að ráða tíu manns í fulla vinnu til að geta framkvæmt allt sem ég hefði viljað 

framkvæma. En með sleitulausri vinnu tókst mér þó samt að koma einhverju af því til skila.  

 Sum efnin sem ég notaði hefðu þurft að vera stífari en það vandamál leysti ég með því 

að hafa flíkina tvöfalda, s.s. hafa heila flík sem fóður og var fóðurflíkin úr stífara efni sem 

hjálpaði til við að gera heildarflíkina stífari. Þar bættist þó við mikil og ófyrirséð saumavinna. 

Að lokum ákvað ég að fella í burtu tvö look því ég sá ekki fram á að ná að klára þau. Bæði 

voru snið þeirra ekki komin á hreint og saumaskapurinn hefði tekið langan tíma. 

 Að vinna með notuð efni líkt og ég gerði, bauð upp á ýmis vandamál. Eins og áður 

sagði var þá helsta vandamálið að fá nægilega stóra búta fyrir sniðhluta og að taka 

upprunalegu flíkurnar í sundur. Þær voru allar vandlega saumaðar saman og overlockaðar í 

þokkabót. Annað vandamál var að þessar flíkur voru notaðar í verksmiðju þar sem alls kyns 

efni og óhreinindi festust í þeim sem vandasamt var að ná úr efninu.  

Eftir á að hyggja hefði ég viljað gera allt ferlið öðruvísi. Ferlið eins og það var sett upp 

hentaði mér illa þó það hafi eflaust komið sér vel fyrir aðra. Ég hefði viljað eyða mun minni 

tíma í að leita að innblástursmyndum og hafa þá meiri tíma í sníða-, skissu- og saumavinnu. 

 

Lokaorð 

Lokaútkoman varð að mestu leyti eins og ég vildi hafa hana og kom vel til skila 

hugmyndunum á bak við línuna. Línan var aldrei hugsuð sem „ready to wear“ fatnaður heldur 

tjáning á einhverju einstöku þó svo að flíkurnar megi vissulega nota sem „ready to wear“. Mér 

finnst flíkurnar endurspegla konu sem fer frá því að finna sér stað innan hóps og verður 

leiðtogi hans. Hóps sem stígur út fyrir samfélagsleg viðmið og brýtur gegn „norminu“ og í því 



felst ákveðinn anarkismi sem er í senn tímalaus en á alltaf upp á pallborðið. Alltaf verða 

einhverjir sem finnst þeir ekki eiga samleið með öðrum í samfélaginu og alltaf munu 

einhverjir þeirra taka af skarið og skapa nýtt samfélag, sinn eigin hóp sem þeir geta tilheyrt.  
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