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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í Fatahönnu. Óheimilt 

að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 
Í þessari ritgerð er fjallað um prjónavélar með áherslu á því sem kallast saumlausa 

aðferðin. Prjónavélar hafa verið til síðan á 15. öld. Það eru tvær meginframleiðslu aðferðir 

notaðar hvað viðkemur prjónavélum, þar sem efni er klippt og saumað saman annarsvegar 

og það sem kallast tilbúið til notkunar (e. fully fashioned) hins vegar, þar sem prjónuð eru 

tilbúin snið sem síðar eru fest saman. Það eru einnig tvær gerðir af prjóni: weft og warp, og 

fjallað er um hvoru tveggja í ritgerðinni sem og mynstur í prjóni.  

Framþróun í prjónavélum leiddi til þróunar á saumlausum flíkum. Þessa nýju tækni 

nýtti Issey Miyake sér til að gera A-POC línuna sína en línan notar þessa saumlausu aðferð 

á mjög einstakann hátt. Einnig verður farið yfir aðrar gerðir af saumlausum aðferðum. 

Þessi þróun hefur einnig leitt til þess að fyrirtæki eins og Unmade að nýta sér 

nýjustu tækni til þess að leyfa viðskiptavinum sínum að hafa stjórn á því hvernig 

fatnaðurinn lýtur út. Að lokum verður fjallað um þá þróun að innleiða tækni í fatnaðinn 

sjálfan og hvernig þessar framþróaðir geta haft áhrif á framleiðslu í framtíðinni.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar huga að því hvort möguleikar saumlausu 

aðferðarinnar sé fullnýttir og hvort prjónavélar geta haft einhver áhrif á framleiðslu í 

framtíðinni.  
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Inngangur  

Í þessari ritgerð verður fjallað um prjónavélar með áherslu á því sem kallast saumlausa 

aðferðin. Einnig verður fjallað um hvaða aðferðir eru notaðar við prjón og mismunandi 

gerðir af prjóni. Tekin verða dæmi um mismunandi gerðir af prjónavélum og hvernig prjón 

er hægt að framkvæma með þessum vélum. 

Prjón er aðferð til þess að framleiða textíl og vefnað. Prjónað efni samanstendur af 

lykkjum sem dregnar eru í gegnum aðrar lykkjur. Prjón hefur fylgt manninum um langt 

skeið en elsti fornmunur af prjóni sem fundist hefur eru sokkar frá Egyptalandi frá elleftu 

öld. Sokkarnir höfðu mjög fína lykkjustærð (e. gauge) og flókin tæknileg atriði sem benda 

til þess að prjón sé mun eldra en það sem fornleifarnar sanna. Í gegnum tíðina hefur prjón 

aðallega verið notað sem klæðnaður til að halda á sér hita og vernda líkamann. Það var 

hins vegar ekki fyrr en töluvert seinna sem prjón byrjaði að vera tískuvara. Lengst af var 

prjón aðeins handiðn en með tilkomu prjónavélarinnar þá varð prjón að stóriðnaði og 

möguleikarnir margfalt fleiri. 

 Mikil tækniþróun hefur átt sér stað í prjónavélum líkt og í öðrum 

iðngreinum. Skoðað verður t.d. það sem var kallað saumlausu byltinguna þar sem hægt er 

að prjóna tilbúnar flíkur og í kjölfarið fjallað um Issey Miyake og A-POC línuna hans.  

Fjallað verður um framtíðarmöguleika prjónavélarinnar og hvernig vélarnar geta 

haft áhrif á framleiðslu fatnaðar í framtíðinni. Unmade verður skoðað en fyrirtækið notast 

við byltingakennda aðferð þegar kemur að sölu og framleiðslu fata með hjálp nýjustu tækni 

í prjónavélum, aðferð sem getur bætt það ástand sem offramboð af fatnaði hefur búið til. 

Að lokum verður skoðað hvernig textíll framtíðarinnar geta orðið með viðkomu rafleiðslna 

og hvernig prjónavélar geta hjálpað við að gera það að veruleika. 
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1. Prjón  

Talið er að árið 1589 hafi fyrst verið prjónað á prjónavél. Vélin, sem þurfti tvo menn til 

þess að sjórna var kölluð sokkabuxnarammi (e. stocking frame) og prjónaði 

ullarsokkabuxur. Fær handprjónari átti að geta prjónað um hundrað lykkjur á mínútu en 

með tilkomu vélarinnar varð framleiðslan mun hraðari og hægt að gera 500 - 600 lykkjur á 

mínútu.1 Gæðin voru hins vegar ennþá betri í handprjóni lengst af og það er ekki fyrr en 

nýlega sem að prjónavélar náðu að framleiða flíkur í sama gæðaflokki og þær voru 

handgerðar fyrr á öldum.2 Prjón hefur þann eiginleika að vera teygjanlegt í allar áttir sama 

hvort þráðurinn sjálfur sé teygjanlegur. Auðveldlega er hægt  að stjórna hversu mikið efnið 

teygist með því að notast við mismunandi prjónaaðferðir.  Eitthvað sem er ekki hægt með 

önnur efni.  

 

1.1. Aðferðir 

Þegar kemur að framleiðslu á 

prjónaflíkum þá er bæði hægt að 

nota þá klassísku aðferð að klippa 

efni sundur í snið og sauma saman 

eða það sem kallast tilbúið til 

notkunar (e. fully fashioned) þar 

sem sniðið er prjónað beint úr 

prjónavélini.3  

Klassíska aðferðin þegar efnið er klippt í sundur og saumað saman er auðveldari 

fyrir þá sem hafa ekki reynslu af prjónavélum. Langir strangar eru prjónaðir í þeirri lengd 

sem er valin og þaðan er farið með efnið á sníðaborð og efnið klippt í snið og saumað 

saman. Þessi aðferð er aðallega notuð fyrir jersey eða prjón með álíka litla lykkjustærð en 

jersey er sú tegund prjóns sem að við sjáum hvað mest notuð í dag t.d. í bolum og peysum. 

Þessi aðferð er einnig notuð fyrir prjón sem hefur hærri lykkjustærð en þá er meiri hætta á 

                                                
1 Spencer, David J., Knitting Technology - A comprehensive Handbook and Practical Guide, Cambridge, 
Woodhead Publishing Limited, 2001, bls. 9. 
2 Black, Sandy, Knitwear in Fashion, New York, Thames and Hudson, 2005, bls. 8. 
3 Black, Sandy, Knitwear in Fashion, bls. 8-9.  

Mynd 1. H: Klippt og saumað V: Tilbúið til notkunar 
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að prjónið rakni upp og eins þarf að sauma fyrir endana til að stoppa uppröknunina. 

Eitthvað sem er minna áhyggjuefni þegar unnið er með  jersey.  

Tilbúið til notkunar (e. fully fashioned) er aðferð sem er hvað mest notuð þegar 

framleitt er á prjónavélar. Aðferðin er heppilegri þar sem hún notar minna af efni til að 

gera flíkurnar og þar með lítið af efni sem fer til spillis. Snið er sett í tölvu sem tengd er við 

prjónavélina, prjónavélin prjónar út sniðið og efnið fest saman að lokum, annaðhvort í 

höndunum eða með sérstakri vél. Flíkur sem framleiddar eru á svona vélar hafa þykja 

almennt fínni 

 

1.2. Mismunandi gerðir 

af prjóni 

Það eru tvær gerðir af 

prjóni sem hægt er að 

notast við en þær kallast 

weft og warp.  

Weft prjón er 

prjónað eins og 

handprjón og virkar þannig 

að þráður er genginn þvert á allar nálarnar sem eru í notkun í vélinni sem mynda lykkjur.  

Þessi aðferð hefur þó þann galla að ef gat kemur þá er auðvelt fyrir efnið að rakna upp. 

Weft prjónuð efni eru algengustu prjónuðu efnin og geta verið búin til í höndunum eða gerð 

í prjónavél.4  

Warp prjón er unnið lóðrétt í víxlspor (e. zigzag) og þá er þráður fyrir hverja nál 

fyrir sig. Það sem gerir warp prjón frábrugðið weft prjóni er efnið raknar ekki upp og það 

prjónað upp á við og er einn þráður fyrir hverja nál. Það opnar möguleikann á því að að 

nota mismunandi garn fyrir hverja nál en höfundur hefur ekki sé það gert. Efni sem eru 

framleidd með warp prjóni eru t.d. nærföt, íþróttaefni, net, tjull, gluggatjöld og blúndur. 56 

Þessar mismunandi gerðir af prjóni eru gerðar á nokkrum gerðum af prjónavélum 

og má þar nefna flatborða (e. flat bed) prjónavélar sem geta gert litlar lykkjustærðir (e. 

gauge) sem og stórar lykkjustærðir, merkt með E14 – E3. Þessar stærðir eru mældar eftir 

                                                
4 Brown, Carol, Knitwear Design, London, Laurence King, 2013 bls. 14. 
5 Black, Sandy, Knitwear in Fashion, bls. 175. 
6 Brown, Carol, Knitwear Design, bls. 14. 

Mynd. 2. H: Weft prjón – V: Warp prjón 
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magni af lykkjum á hverja tommu. 7  Þá eru mismunandi merkingar fyrir bæði stærð 

lykkjana og hversu margar nálar eru á hverja tommu í prjónavélini.  Einnig má nefna 

hringprjónavélar sem framleiða mestmegnis jersey efni í lykkjustærð E18 - E30.8 Jersey er 

það efni sem við þekkjum best og mest notað í t.d. boli eins og áður hefur komið fram. 

Áhersla er lögð á hraða framleiðslu með hringprjónuðu efni. Efnið er prjónað í hring sem 

er pressað saman til að gera efni sem er eins báðum megin. Efnið verður þægilegt við 

sníðagerð og líkist því þegar ofinn efni eru brotin saman til að geta sniðið á faldinum. 

Mynstur eru mikið notuð í prjónaflíkum. Einn 

af kostum þess að nota prjón við mynsturgerð er að 

hægt er að prjóna saman mismunandi liti til að mynda 

mynstur án þess að þurf að fara í gegnum það langa 

ferli sem t.d. silkiprentun kallar á. Þar sem prjón er 

byggt á lykkjum sem er prjónaðar saman þá er hægt 

að skipta um lit á t.d. hverri lykkju fyrir sig og þannig 

myndað mynstur. Á prjónavélum er hægt að gera 

þetta á nokkra vegu ef hönnuðurinn hefur aðgang af 

tölvustýrðri prjónavél en hann getur sett sitt eigið 

hannaða mynstur í forritið og látið svo vélina sjá um 

rest. Ef hönnuðurinn er að nota heimaprjónavél þá er 

hægt að vinna sig áfram með því að nota svokallaða 

hjálparnálar til að skipta um lit en einnig er hægt að 

nota gataspjald en þá er hægt að setja í ákveðið 

apparat sem festist við vélina sem sér um allar 

stillingar á vélini þegar prjónað er. Mynstur sjást oftast í 

stórum ullarpeysum eins og íslensku lopapeysuna. Svo eru hönnunarhús eins og Missoni 

sem eru fræg fyrir regnboga víxlspor (e. zigzag) og randamynstur. Litamynstur er þó ekki 

eina leiðin til að framkalla mynstur. Mynstur þar sem notast er við mismunandi prjóna 

aðferðir geta verið mjög heillandi. Þá er hægt er að leika sér við gerð á mynstrum með t.d. 

lykkjustærðum og mismunandi garni. Hægt er velja fjölbreytta liti og eins fá ólíka áferð 

með því að nota mismunandi þykkt eða blanda saman efnum t.d. bómull og ull. Það sem 

höfundi finnst hins vegar vera vanmetnasta gerðin af mynstri er mynstrin þar sem notast er 

við mismunandi prjóna tæknir og búið til efni sem getur búið til einstakar flíkur. hægt er að 

                                                
7 Gauge (knitting), Wikipedia, 19. Nóvember, https://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_(knitting). 
8 Black, Sandy, Knitwear in Fashion, bls. 174. 

Mynd 3. Fair Isle mynstur 
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vinna með sitthvora hliðina þar sem rangan á prjóni lýtur allt öðruvísi út. Ef prjónað er á 

ákveðinn hátt þá er hægt að láta rönguna lýta út fyrir að vera eitthvað sem óþjálfað auga 

myndi ekki tengja við sem prjón. Það er eitthvað sem hönnuðir geta nýtt sér að koma 

viðskiptavinum sínum á óvart með því að hanna ólitað prjónamynstur sem lýtur ekki út 

eins og prjón en hefur sömu eiginleika. Hægt væri að hafa fráganginn á saumunum þannig 

að flíkin virki á báða vegu. Auðveldlega er hægt að gera einstakar flíkur ef nýtt sér þessa 

möguleika prjóns. 

Möguleikarnir fyrir prjónuð efni eru því nær endalausir. Þessi fjölbreytni hefur 

mjög mikla möguleika sérstaklega ef skapandi hönnuðir og tæknigeirinn vinna saman. 

Hönnun og tækni eru mjög nátengd, einkum  í prjóni.  Með stöðugri þróun í tækni í 

heiminum í dag er ljóst að hönnuðir þurfa að kynna sér vel nýjustu tækni.  

 

1.3. Tækniþróun 
Ein stærsta breytingin í prjónaframleiðslu í dag eru saumlausar flíkur. Fyrstu dæmi um 

slíkar flíkur eru sokkar, hanskar, undirföt og í auknu mæli sjáum við saumlausar peysur. 

Hugmyndin af saumlausum prjónaflíkum er eins gömul og prjónaaðferðin sjálf eins og sést 

með egypskum sokkum frá fimmtu og sjöttu öld. Á miðöldum voru Spánn og Bretland aðal 

framleiðendur handprjónaðra saumlausra sokkabuxna. Með tilkomu iðnbyltingarinnar, 

þegar prjón var gert vélrænt, hafa prjónaðar vörur verið gerðar annað hvort í sniðum á 

flatborða prjónavélum eða klippt úr efni sem prjónað er úr flötum eða hringlaga 

prjónavélum. Báðar þessar aðferðir þurfa að vera kláraðar eftir á. Saumlausa aðferðin 

framleiðir hverja flík fyrir sig og þarfnast ekki mikillar eftirvinnu en það hefur lengi vel 

verið vandamál fyrir prjónavélaframleiðendur að leysa. Þessari aðferð er hægt að líkja við 

að prenta út flíkina líkt og gert er við pappír. 

Árið 1965 fann japanska fyrirtækið Shima Seiki upp fyrstu prjónavélina sem gat 

gert saumlausar flíkur en til að byrja með var þetta aðallega prjónaðir hanskar. Síðan þá 

hefur fyrirtækið verið í fararbroddi í saumlausari prjóna tækni.9 Fyrirtækið hefur síðan þá 

framleitt fyrir merki eins og the Row, Oscar de la Renta, Brooks Brothers o.fl. Shima Seiki 

gefur sig út fyrir að vinna með þeim sem sýna þeim áhuga og hefur opnað vinnustofur þar 

sem fólki er boðið að læra á vélarnar og þau forrit sem fylgja með. Þar er hægt að gera 

frumgerðir (e. prototypes) og gestir læra um leið á tæknina sem fyrirtækið býr yfir.10 Shima 

                                                
9 Black, Sandy, Knitwear in Fashion, bls. 118. 
10 Japanese whole garment knit technology, apparel news, 3. Nóvember 2016, 
https://www.apparelnews.net/news/2015/sep/24/japanese-whole-garment-knit-technology-company-ope/.  
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Seiki prjónavélarnar gera þó einungis weft prjón en warp prjónavélar geta einnig gert 

saumlausar flíkur. Talað verður meira um það í Issey Miyake og A-POC kaflanum á eftir. 

Í dag eru prjónavélar fljótlegasta og auðveldasta leiðin til að framleiða prjónaðar 

flíkur. Nýjungar í  prjónavélatækni gera fólki kleift að gera ýmislegt sem áður var 

ómögulegt. Sum prjónavélafyrirtæki gefa reglulega út bækling sem sýnir nýjustu tækni 

sem hægt er að gera á prjónvélunum sem fyrirtækið framleiðir. Stoll er eitt af þeim 

fyrirtækjum sem gefa út svona bæklinga og hafa til sýnis á heimasíðu sinni. Stoll hefur 

einnig verið að vinna með svokallaða þrívíddarlögun þar sem prjónavélin prjónar út snið 

þar sem búið er að fækka eða auka lykkjum til að búa til form. Þetta kallar Stoll 3D 

shaping sem geta  komið í stað sniðsauma og svipar mjög til saumlausu aðferðarinnar.  

  Stoll hefur einnig verið að vinna með prjón sem lítur út og hagar sér eins og ofið 

efni. Það sem gerir þetta „ofna prjón“ öðruvísi er að það gefur þægindi og teygju sem prjón 

er þekkt fyrir á sama tíma og hafa alla eiginleika ofins efni. Ofið prjón er betra en 

hefðbundin ofið efni t.d. vegna þess að ofin efni geta ekki verið mótuð fyrirfram í vélinni 

né geta þau haldið þrívíddar formi. Þessir þættir eru mjög mikilvægir vegna þess að sniðið, 

þægindin, hvernig flíkin virkar og fagurfræðin þurfa öll að vinna saman í hönnuninni. 

Hefðbundnar prjónaaðferðir eru ofnar óaðfinnanlega saman og spennandi verður að 

fylgjast með hönnuðum sem reyna að nýta sér þessa nýjung í framtíðinni.11 Stoll hefur 

einnig verið að vinna með leiðandi vísindamönnun á mismunandi sviðum og hafa þeir 

meðal annars prjónað inn leiðslur sem gefa frá sér hita í prjóninu, og eins komið fyrir 

                                                
11 Stoll, Woven Stitches – Capsule Collection Autumn 2016, 2016, 
http://stoll.com/_data/media/flipping_book/Stoll%20Capsule%20Collection%20Autumn%202016%20-
%20WOVEN%20STITCHES/ bls. 5. 

Mynd 5. Ofið prjón 
 

Mynd 4. Stoll 3D shaping 
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sólarsellum í prjónastrúktúrinn. Með flatborða prjóni er hægt að prjóna rafmagnsleiðslur og 

leiðandi garn beint inn í efnið nákvæmlega þar sem þess er þörf, á sjálfvirkan hátt en nánar 

verður talað um í kafla þrjú.12  

Það er því greinilegt að það eru mikið sem hægt er að gera með prjón og með hjálp 

nýjustu tækni er hægt að koma prjóni á hærra plan. Issey Miyake er gott dæmi um hönnuð 

sem hefur nýtt sér möguleika prjóns og tækni á einstakan hátt en fjallað verður um hann og 

vörumerkið hans A-POC í næsta kafla. 

 

   

 

 

                                                
12 Stoll, Performance +, 2016, http://stoll.com/_data/media/flipping_book/STOLL%20Performance-plus_SS-
2016_ES/.  
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2. Issey Miyake og A-POC  

Issey Miyake er fæddur í Hiroshima í Japan árið 1938. Hann lærði grafíska hönnun í Tama 

háskólanum í Tokyo en fór svo til Parísar að læra við Chambre Syndicale de la Couture 

Parisienne. Eftir það vann hann hjá Hubert Givenchy sem lærlingur. Í kringum 1970 ákvað 

hann að flytja aftur heim til Japan og stofna sitt eigið fyrirtæki. Verk Issey Miyake er 

blanda af japönskum og vestrænum áhrifum. Miyake hefur alltaf unnið að þeirri sýn sem 

hann kallar að „búa til hluti“ (e. making things) sem lýsir því á náttúrulegan hátt hvernig 

hann vinnur. Í viðtali við Wall Street Jornal sagðist hann hafi áttað sig á því eftir 

mótmælin í París í maí ‘68 að framtíðin væri að gera föt fyrir fjöldann en ekki þá fáu.  

Honum langaði að gera fatnað sem væri eins alhliða og gallabuxur og stuttermabolir13 en 

Miyake leitar af alvöru áskorunum og lausnum. Ein að þessum áskorunum finnur Miyake í 

sambandinu milli líkama og fatnaðar sem hann hefur túlkað á marga vegu.14  

 

2.1. Fyrstu tilraunir með eigið merki 

Miyake vann að sínu eigin merki í mörg ár og var stöðugt að koma með nýjungar, þar á 

meðal mjög fínar örþunnar plíseringar sem nutu mikilla vinsælda og á endanum varð að sér 

fatamerki sem fékk nafnið Pleats Please. Árið 1998 kom út lína sem bar heitið Just Before. 

Línan einkenndist af prjónuðum kjólum sem prjónaðir voru á hringlaga efni í einni lengju 

og seinasta skrefið var gert af þeim sem notaði kjólinn. Þetta var fyrsta skrefið í átt að 

þeirri hugmyndafræði sem Miyake 

átti eftir að vinna að þ.e. verkefnið A-

POC. Á þessum tíma ákvað  Miyake 

að hann vildi ekki lengur vera með 

sitt eigið merki heldur frekar stofna 

hönnunartilraunarstofu. Í lok seinustu 

sýningar hans, vorið 1999, sendi hann 

niður sýningarpallinn 23 fyrirsætur 

klæddar í einn kjól úr einu efni sem 

                                                
13 „Progressive Dress“, Wall Street Journal, sótt 4. Desember 2016, 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204425904578072630303557020. 
14 Kires, Mateo, „A-POC Making: Issey Miyake & Dai Fujiwara“,  , GZD Grafisches Zentrum Drucktechnik, 
2001, bls. 65. 

Mynd 6. 23 fyrirsætur tengar saman með einum kjól 
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tengdist á milli fyrirsætanna. Með þessu vildi Miyake kveðja pallinn með stæl og á sama 

tíma sýna hvað koma skyldi frá honum. Miyake hafði fundið nýja áskorun þ.e. skoða ferlið 

sem fer í að framleiða fatnað. Áskorun sem hann byrjaði að vinna með Dai Fujiwara en 

Fujiwara byrjaði að vinna í vinnustofu Miyake og hefur með tímanum orðinn hans hægri 

hönd. Saman endurhugsuðu þeir ferlið sem fer í að framleiða fatnað. Allt frá því að 

framleiða þræði til vélanna sem svo notaðar eru, og að lokum hvernig flíkin passar á 

manneskjuna. Útkoman er A-POC (A Piece of Cloth).15  

 

2.1. A-POC 

 A-POC er byggt á þeirri 

hugmynd að framleiða lengjur af 

efni sem hafa áður óþekkta 

eiginleika með hjálp 

tölvuforritaðra véla. Tölvan er 

notuð til að skilgreina snið á 

efninu sem gefur til kynna hvar 

skal klippa en það veltur á þeim 

sem kaupir og hefur manneskjan 

allt valdið þegar kemur að því að 

klippa út efnið annað hvort eftir 

sniðinu eða breyta því sem henni langar að breyta. Sniðin eru unninn inn í efnið sem 

háþróað kerfi af holum og tenglum (e.links) milli beggja hliða efnisins sem sýnir heila flík 

og getur einnig innifalið veski, tösku eða hatt sem bíða eftir að vera klippt út og þannig 

leyft notendunum að búa til sýna eigin flík. Á sama tíma að sóa sem minnstu efni. Með 

þessum möguleikum hefur A-POC aðskilið sig frá takmörkum hefðbundnar sníðagerðar 

sem áður var stjórnað af eiginleikum efnisins, sníðagerðinni og saumaskapnum. Miyake og 

Fujiwara vinna einnig út frá ákveðinni fagurfræði, sem einkennist  af aðild frá öllum sem 

taka þátt í lífi fatnaðarins: hönnuðunum, tækninni og notendum. Miyake er í raun 

listamaður sem dáist af fegurð líkamans og fatnaðarins sem er á líkamann á meðan 

Fujiwara er fiktari (e.tinkerer) að eðlisfari. A-POC hugmyndin kom frá Fujiwara. 16 

Miyake segir það mjög skýrt að A-POC er ekki hans eigin lína og neitar að láta línuna bera 

                                                
15 Kires, Mateo, „A-POC Making: Issey Miyake & Dai Fujiwara“,  bls. 65. 
16 „Miyake“. 

Mynd 7. A-POC 
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sitt nafn. Þetta er samvinna milli hans og Fujiwara og gegnir algjört jafnræði á milli þeirra. 

Þótt Miyake sé ekki yfir hinum merkjunum sínum þá hefur hann umsjón með þeim.  

 

Miyake lýsir því að takast á við það nýja verkefni sem A-POC er. 
 

Eftir að ég lét af hendi Issey Miyake merkið til lærlingsins míns þá tók ég af stað í 

ævintýraför. Ferðin sem við höfum tekið til plánetu sem við köllum A-POC. Mínir 

félagar á þessari ferð eru Dai Fujiwara og mikið af ungu fólki. Ég er sannfærður að með 

þeirra ímyndunarafli og skort af forhugmyndum að þau munu vinna með mér til að finna 

„ ástandi af fatnaði sem endurspeglar sinn tíma og lífstíl“ eitthvað sem ég er alltaf að 

leita af. 17 

 

Með A-POC leitast Miyake eftir því að gera grundvallarbreytingar á kerfinu sem 

við notum til að búa til fatnað. Hugmyndin kom frá löngun hans til að leggja eitthvað af 

mörkum, vernda jörðina og auðlyndir hennar. Ferlið hefur minni þörf fyrir efni og vinnu en 

er einnig leið til að endurvinna þráð. A-POC er eins og áður hefur komið fram stytting á 

„A Piece of Cloth“ en þetta hugtak kemur frá orðinu Epoch sem merkir einhverskonar 

tímamót í sögu heimsins. „A Piece of Cloth“ er hugmynd í stöðugri þróun og mun taka mið 

að þeim tíðaranda sem á sér stað en Miyake og Fujiwara hugsa A-POC sem langtíma 

hugmyndfræði/hugtak. Ferlið er í raun tilraun í fjórum skrefum, áframhaldandi verk í 

vinnslu þar sem kaupandinn tekur einnig þátt í.  

Þessi skref eru  

• A-POS (A Piece of String),  

• A-POM (A Piece of Machine),  

• A-POC (A Piece of Cloth), 

• A-POE (A Person of Education). 

Byrjað er á A-POC og þegar þeir þeir hafa fullkomnað ferlið við að búa til efnið 

sem flíkurnar eru klipptar útfrá ætla þeir að snúa sér að þræðinum/garninu sem þeir kalla 

A-POS (A Piece of String), þaðan vinna að því að fullkomna prjónavélina sem þeir kalla A-

POM (A Piece of Machine) og á endanum vilja þeir ráða manneskju búa til reglur um 

framleiðslu og viðskipta hætti. Miyake og Fujiwara hugsa að svo lengi sem þeir hafa mann 

til að spinna A-POS, til að fara í A-POM til að gera A-POC þá munum þeir þurfa A-POE 

(A Person of Education) til að hafa fullkomlega samþætt fyrirtæki. Með þessari hugmynd 

                                                
17 Kires, Mateo, „A-POC Making: Issey Miyake & Dai Fujiwara“,  bls. 68. 
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vonast þeir til að reyna að tækla þær áhyggjur sem þeir hafa um heiminn, þar á meðal þeim 

áhyggjum sem steðja að umhverfinu.18 Þeir sjá engin takmörk á því sem hægt er að ná 

einungis tæknileg vandamál sem hægt er leysa og bæta. Eins og Fujiwara segir „hönnun er 

að láta hluti virka og þegar þeir virka þá eru þeir fallegir“1920  

Frá því að Miyake byrjaði að vinna sjálfstætt hefur hann haft ákveðna 

grundvallarsýn. Gera eins mikið og hægt er með einu efni, enginn úrgangur og eins lítið af 

saumaskap og hægt er. Honum hefur tekist þetta að einhverju leiti með A-POC en þar 

verður til lítill sem enginn úrgangur og nánast enginn saumaskapur en nokkrar flíkur 

þarfnast saumaskapar, en það er þó val þeirra sem kaupa. A-POC svipar til hinar klassísku 

sníðagerð sem kimono voru gerð úr. Einni langri rúllu af efni. Kimono þarfnast engrar 

flóknar sníðagerðar og passar öllum sama hver stærð einstaklingsins er. Þótt það séu svona 

margir sameiginlegir eiginleikar milli A-POC og kimono þá er A-POC meira 

framúrstefnulegt (e. futureistic).21 Miyake hefur unnið með þessa hugmynd mjög lengi og 

gert það á margra vegu með prjónaflíkur, ofnar flíkur sem og mótaðar flíkur.22  

A-POC er framleitt með tölvustjórnaðri warp prjónavél frá fjórða og fimmta áratug 

seinasta áratugar. Fujiwara eyddi fimm árum að þróa vélina sem og forritið sem vélin 

gengur frá.23 Vélin sem sem býr til efni með fínu möskvi (e. Mesh) af einstaklings keðju 

saumum. Efnin sem notuð eru bómull, blanda af ull, nælon eða önnur  gerviefni en mikilli 

teygju er náð frá þessum efnum.24 Lykillinn af ferlinu er stafræn jacquard prjónavélin sem 

Miyake og hans lið hans breyttu. En þeir gerðu vélinni kleift að framleiða efnið eins og 

þeir vildu að það væri gert.252627 

                                                
18 Kires, Mateo, „A-POC Making: Issey Miyake & Dai Fujiwara“, bls. 68, 71-72. 
19 Dai Fujiwara, „Design is Function and function is beauty“.  
20 Black, Sandy, Knitwear in Fashion, bls. 120. 
21 „Issey Miyake a piece of cloth“, Tokyo telephone, 27. Nóvember 2016,  http://tokyotelephone.com/issey-
miyake-a-piece-of-cloth/. 
22 Black, Sandy, Knitwear in Fashion, bls. 120. 
23 „INTERVIEW: THE A-POC EPOCH“, Contemporary magazines, 27. Nóvember 2016 
http://www.contemporary-magazines.com/interview59.htm. 
24 Black, Sandy, Knitwear in Fashion, Hudson bls. 123. 
25 „Miyake“. 
26 „INTERVIEW: THE A-POC EPOCH“. 
27 Kires, Mateo, „A-POC Making: Issey Miyake & Dai Fujiwara“,  bls. 67. 
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Síðan Miyake hætti að halda tískusýningar þá hefur hann hunsað dagatalið sem 

tískuheimurinn vinnur eftir þar sem nýjar línur eru kynntar að minnsta kosti tvisvar á ári, 

haustin og vorin og helst oftar. Þess í stað  heldur Miyake sínar sýningar þegar honum 

hentar og þá oftar en ekki í söfnum og sýningarrýmum. 28  Línurnar eru sýndar sem 

listaverk, s.s. myndir og hlutir sem má snerta sem og flíkur. Tvær sýningar hafa verið settar 

upp sem byggðar hafa verið upp á hugmyndafræði A-POC. Á sýningunni A-POC Making 

sem var sett upp árið 2001 mátti sjá langar rúllur af efni sem féllu frá lofti á gínur sem 

stóðu fyrir neðan. Efnið, 

sem lak á gínurnar, varð 

að mismunandi flíkum. 

Mun stærri sýning sem 

bar nafnið Issey Miyake 

Making Things sýndi verk 

Miyake frá seinustu tíu 

árum þar á meðal part af 

Just Before línunni. Í einu 

rýminu var stór rúlla af 

efni sem teygði sig út á 

golf og fór efnið á milli 

gína og tengdi þær 

saman.  

Í dag hefur Miyake þróað nýjar línur sem nota svipaða aðferð og byggja á svipaðri 

hugmyndafræði og A-POC. Pleats Please ásamt fleiri af hans línum byrjuð að nota 

aðferðina sem A-POC notaðist við sem var kallað +A-POC sem byrjaði 2003. Eftir 2007 

var lína kynnt undir nafninu A-POC inside og hefur haldið áfram að þá aðferð og hugmynd 

að framleiðslu fatnaðar í dag.29 Honum er oft lýst sem listamanni en sjálfur vill hann ekki 

lýta á sig sem listamann. Hann segir að hvert sinn sem hann býr til eitthvað þá er það 

aðeins hálf klárað. Það er ekki fyrr en fólk notar það í mörg ár að það sé hægt er að segja 

að það sé tilbúið.30 Andi Miyake liggur í hæfileika hans til þess að kanna eitt þema í mörg 

                                                
28 „Miyake“, Wired, 27. Nóvember 2016, https://www.wired.com/2004/04/miyake/. 
29 „Collection“, Issey Miyake, 27. nóvember 2016, http://mds.isseymiyake.com/mds/en/collection/. 
30 “Progressive Dress“ 

Mynd 8. Frá Issey Miyake „Making Things“ sýninguni. 
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ár. Þróa áfram hugmyndafræðina, ferlið og efnin. Ljóst er að fatnaður hans kemur beint frá 

hjartanu og með skírskotun í gleði og hamingju.31  

 

                                                
31 „Work“, Issey Miyake, 27. nóvember 2016, http://mds.isseymiyake.com/im/en/work/.   
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3. Framtíðin í prjónaframleiðslu 

Það veit enginn hvað framtíðin ber í skauti sér. Við vitum aldrei hvenær næsta bylting mun 

eiga sér stað en mikilvægt er að vera tilbúin og opin fyrir því sem mun gerast eða gæti 

gerst. Það eru mörg fyrirtæki sem eru að kanna möguleika prjónavélannar og hvernig hægt 

er að betrumbæta hana. Nýsköpun er hjarta framtíðarinnar en ýmiss fyrirtæki hafa tekið 

prjón á næsta stig og þá sérstaklega hvað varðar sjálfbærni, bættri nýtingu efna, 

framleiðslutíma og minnkandi þörf á vinnuafli.  

 UnMade er lítið startup fyrirtæki sem hefur í stað þess að nota  prjónavélar í 

framleiðslu á sömu flíkinni í miklu magni hafa þau fundið upp aðferð sem leyfir þeim að 

„prenta út“ sérhannaðar einstakar vörur. Þau segja að hugmyndin hafi verið að leyfa fólki 

að hanna vöru sem er þeim persónuleg en á sama tíma með fingraför hönnuðarins.32  

Á heimasíðu UnMade er vefverslun þar sem hægt er að velja mismunandi snið af 

bolum, peysum og treflum. Þegar þegar flíkin hefur verið valin er hægt að breyta 

útfærslunni á einstaka hlutum vörunnar. Hægt er að breyta t.d. mynstrinu og færa það til. 

Flíkin verður því að einhverju sem kaupandinn tekur þátt í að hanna. Flíkin er síðan 

prjónuð á prjónavél sem  fær upplýsingarnar sem koma frá vefsíðunni. Hver flík er því 

búin til eftir pöntun. Þetta er fyrsta tískumerkið sem er að hannað fyrir tæknibyltinguna. 

Unmade vinnur með mismunandi hönnuðum á mismunandi sviðum við að gera mynstrin. 

Það sem er kannski mest spennandi við þessa aðferð sem Unmade er að nota er að það er 

verið að framleiða eftir pöntunum frá hverjum einstaklingi. Sem gerir það að verkum að 

það er ekki verið að framleiða x mikið af flíkum fyrir á lager sem þýðir að það er ekki 

framleitt of mikið af hverri flík. Þannig er komið í veg fyrir offramboð af ákveðinni flík 

sem þýðir að það er ekki stór lager af flíkum sem ekki seljast eins og gerist oft með stærstu 

og minnstu stærðirnar sem enda gjarnan á útsölu. Núna árið 2016 fór Unmade í samstarf 

við merkið Opening Ceremony.  

Það er vel þekkt vandamál að fólk nú til dags kaupir of mikið af fötum. Með 

tilkomu hraðtískunnar (e. fast fashion) þar sem merki eins og H&M, Zara o.fl framleiða 

ódýr föt og græða á þeim aðeins í gegnum magnsölu. Fólk er að kaupa meira að fötum, 

                                                
32 Designers hacked an industial knitting machine to 3d print unique pieces, Motherboard, 4. Nóvember 
2016, http://motherboard.vice.com/read/designers-hacked-an-industrial-knitting-machine-to-3d-print-unique-
pieces.  
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nota þau minna og svo henda þeim. Það hefur að sjálfsögu sín áhrif á jörðina og mögulega 

hvernig fólk horfir á föt og tísku. Þar sem hægt er að breyta mynstrinu á flíkinni þegar 

valið er flíkina þá hefur neitandinn vonandi meiri tengingu við flíkina og metur vonandi 

flíkina betur. 

Þá er spurning hvernig nýir hönnuðir geta nýtt sér þessa tækni. Til að geta nýtt sér 

þessar nýju prjónavélar þarf að skilja tæknina á bakvið þær. Það gætur verið erfitt að skilja 

tæknina á bak við prjónavélarnar og það þarf tækniþekkingu og reynslu sem nýjir, ungir 

hönnuðir hafa ekki. Það getur verið erfitt fyrir einstaka hönnuði að kaupa sér svona vélar 

þar sem þær eru mjög dýrar. Þó að fyrirtæki eins og Stoll og Shima Sheiki segjast vera til í 

að vinna með hönnuðum þá er það örugglega erfitt að nálgast þess aðstoð ef viðkomandi er 

einungis nýútskrifaður hönnuður með ekkert fyrirtæki á bakvið sig. Brooklyn Fashion – 

Design Accelerator, eða BF+DA, er verkerfni sem var stofnað af Pratt stofnuninni til að 

styðja við nýja hönnuði og færa hugmyndir þeirra áfram til fyrirtækja. Leitast er eftir því 

að koma saman efnilegum fatahönnuðum, iðnhönnuðum og tæknimönnum undir eitt þak 

og gefa þeim vettvang til þess að skiptast á hugmyndum og þekkingu.33  Hönnuðir fá 

aðgang að mikilvægri þekkingu til þess að læra á prjónavélarnar og fá aðstoð við sníðagerð 

og fleira sem hjálpar þeim að koma sér af stað.  

Hvað mun gerast í framtíðinni? Við búum í heimi sem er stöðugt að notast við 

einhverskonar tæki sem þarfnast hleðslu. Tæknin er alltaf að verða minni og minni og 

mögulega er það bara tímaspurt mál hvenær við munum byrja að klæðast tækninni. Við 

erum í raun nú þegar byrjuð á því. Það eru komin svo kölluð snjallúr sem eru að verða betri 

og betri með hverju árinu sem eru að mæla hjartslátt og geta fylgst með hvernig þú sefur. 

Nike hefur mjög lengi verið að vinna með kubba sem settir eru í skó til að mæla hlaupa 

getu. Þá er spurning hversu lengi við þurfum að bíða eftir byltingu í klæðilegri tækni. Það 

eru nokkrir vísindamenn sem eru í samstarfi við prjónavéla framleiðendur að reyna að gera 

stytta tímann sem við þurfum að bíða.  

Doktor Tilak Dias prófessor við Nottingham Trent Háskólann hefur verið að vinna 

með Stoll prjónavéla framleiðandanum til að hjálpa sér við að framleiða rafmagnstextíla. 

Dias segir að það séu nokkrar leiðir til að að búa til rafmagnstextíla. Til dæmis að setja 

innpökkuð rafeindatæki í vasa, sauma hlutina utan á efnið, sameina við textílinn með því 

að nota leiðandi þræði, nota prenttækni eða sameina raftæki við belti eða ólar. Á endanum 

þá er markmiðið að sameina raftæki við textíl til að það virki án þess að missa mýktina, 

                                                
33 About, BK Accelerator, 4. Nóvember 2016, http://bkaccelerator.com/about/.  
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teygjanleikann eða hversu þægilegt efnið er. Einnig að reyna að hafa kostnaðinn í lágmarki 

og sjá til þess að raftextíllinn geti verið framleiddur á venjulegan hátt. Dias er núna að 

rannsaka leiðir til að búa til þráð sem er samsettur úr kopar sem er settur inn í trefjanna í 

þráð sem verður þá að rafmagns þræði sem getur leitt rafmagn án þess að fórna mýkt, 

sveigjanleika þráðarins. Það á svo að vera hægt að prjóna úr þessum þræði með því að nota 

hefðbundnar aðferðir. Hann sér fyrir sér þróun í rafnema sem eru sameinaðir við trefja 

þráðarins til notkunar í klæðilegum tölvum til að vera næsta kynslóð af snjallflíkum. Þessar 

snjallflíkur eiga að geta mælt lífsmörk þ.e.a.s. hjartslátt, öndun, öndunarmynstur, 

líkamshreyfingu o.s.frv. Möguleikinn á því að fatnaður geti gert það er mjög mikill og þar 

með bætt lífsgæði og heilsu sjúklinga og aldraða mikið. Besta leiðin til að þessir hlutir 

verði að veruleika er að þessar flíkur verði prjónaðar. Dias segir að stærsta hindrunin sé 

kostnaður, að sjá til þess að fólk verði ekki var við skynjara eða tækin sem eru á flíkinni 

eða inní efninu og að búa til orkuna sem er þörf fyrir raftækin. 34 

 Dr. Hans-Joachim Egelhaaf er yfir Solar Factory of the Future. Hann hefur verið 

að vinna með möguleikana í lífrænum sólarsellum í textíl. Hann segist sjá mikla möguleika 

í því sem hann kallar OPV (organic photovoltaics(sólarsellur)). Þar sem OPV hefur fram 

yfir venjulega sólarsellur eru sveigjanleiki og minni þyngd. Ofan á það getur OPV einingar 

(e.Modules) verið auðveldlega saumaðir við eða festir á efni. Hægt er að hafa sína eigin 

rafgeimi (e.power supply) fyrir raftækin sem eru með þér allar stundir samþætt við jakkann 

þinn eða bakpoka er eitthvað sem hann segir að sé mjög ofarlega á óskalistum margra 

neitenda. Í samstarfi við Stoll hefur Egelhaaf tekist að prjóna sólarsellur. Í þessum 

sólarsellum eru þeir búnir að ná að prjóna rafsnúrurnar inn í selluna þannig hún er ekkert 

fyrir. Þar sem prjónaðar sólarsellur gætu haft mikil áhrif á hvernig einstaklingur býr til sitt 

eigin rafmagn. Að sjálfsögðu eru föt aðeins brot af því sem hægt er að nota þessa tækni í. 

Dr. Hans-Joachim kom með, þök, veggi og í gluggum sem dæmi þannig möguleikarnir eru 

miklir. 35 

 Það er því augljóst að möguleikarnir eru miklir þegar kemur að sameina raftæki við 

fatnað. Það virðist svo vera að prjónavélar eru staðurinn sem þessi framþróun mun eiga sér 

stað. Það verður því spennandi að fylgjast með þessar framþróun í framtíðinni.  

 

 

 

                                                
34 Stoll, Performance +, bls. 10-11. 
35 Stoll, Performance +, bls. 31. 
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Lokaorð 
Í ritgerðinni hefur verið fjallað um prjónavélar. Hvernig þær virka, áhersla var lögð á 

saumlausu aðferðina sem gerði Issey Miyake kleyft að gera A-POC línuna sína. Ég ákvað 

að skrifa um prjónavélar því nýlega byrjaði ég að fikta við prjónavél í skólanum. Það var 

eitthvað við vélina sem heillaði mig og ég get gjörsamlega týnt mér í því að vinna á 

prjónavélina. Það var svo forvitni um hvaða möguleikar eru í prjónavélum sem leiddi til 

þess að ég ákvað að skrifa um prjónavélar.  

 Sýnt var fram á að það eru til tvær gerðir af prjóni. Eitthvað sem ég vissi alls ekki 

og mér fannst merkilegt að fólk sem ég talaði við vissi það almennt ekki. Mér fannst 

merkilegt að warp prjónið raknar ekki upp og það var vel nýtt í A-POC línunni Miyake. Ég 

vissi fyrir að það væru tvær aðferðir, hvernig efnin eru annað hvort klippt og saumuð 

saman eða prjónuð út tilbúin til notkunar.  

Ég var mjög forvitinn um saumlausu prjóna aðferðina. Eins og kom fram í 

ritgerðinni þá er bæði hægt að prjóna saumlausar flíkur með weft og warp prjóna 

gerðunum. Saumlausa prjóna aðferðin er mjög heillandi að mínu mati en á sama tíma þá 

hef ég ekkert á móti saumum í flíkum. Þau merki sem ég skoðaði sem eru að gera venjuleg 

föt með þessari saumlausu aðferð voru minna spennandi fyrir mér. Ég held hins vegar að 

þessar saumlausar flíkur séu mest hugsaðar fyrir íþróttafatnað eða þröngar flíkur. Ég held 

að þótt weft saumlausa aðferðin sé búin að vera til síðan á sjöunda áratug seinustu aldar þá 

tel ég að þessi aðferð sé langt frá því að vera fullnýtt. Ég býð spenntur eftir að sjá hvernig 

saumlausar flíkur þróast í framtíðinni. 

Warp saumlausa aðferðin sem Issey Miyake notaði fyrir A-POC fannt mér mest 

heillandi því þetta er eitthvað sem mér hefði aldrei dottið í hug að væri hægt. Það er 

eitthvað svo mikil fegurð í því að láta viðskiptavininn hafa svona mikla stjórn á því 

hvernig flíkin lýtur út. Það er eitthvað svo mikið traust Miyake er að gefa því fólki sem 

kaupir A-POC að ráða því hvernig flíkin mun lýta út. Heildar hugmyndafræðin sem 

Miyake og Fujiwara með þar sem þeir tala um að vinna að því að endur hugsa þráðinn og 

vélinna þegar þeir eru búnir með A-POC er áhugavert. Ég fæ það á tilfinningu að þeir séu 

alltaf að reyna að hugsa fram á við. 

 Ég tel saumlausa aðferðin og þrívíddarlögunin sé klárlega framtíðin í framleiðslu á 

prjóna fatanaði. Ég tel að þrívíddarlögunin frá Stoll sé líklegri til að vera fyrr til að vera 

nýtt til fullnustu. En ég tel að aðal niðurstaðan hvað varðar saumlausu aðferðina sé að þó 
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hún ekki sé búið að fullnýtt þá eru mikið af tækifærum fyrir hönnuði sem vilja reyna að 

þróa prjónaðann fatanað áfram, annað hvort með weft og warp saumlausu aðferðinni eða 

þrívíddarlögunina frá Stoll. Ljóst er að ef hönnuðir vilja vinna með þessar prjónavélar þá 

þurfa þeir að hafa mikli tæknikunnáttu og hafa mjög líklega með sér forritara, tæknimenn 

og/eða verkfræðina.   

Önnur niðurstaða sem hægt er að draga frá riterðini er það að prjónavélar geta leyst 

mikið af þeim umhverfis og sjálfbærnis vandamálum sem tískuiðnaðurinn er að reyna að 

vinna úr. Ég tel að hraðtískan sé búinn að renna sitt skeið. Hraðinn sem tískuheimurinn 

hefur verið að vinna á þessari öld er óhollur fyrir fólkið sem hannar flíkurnar og 

sérstaklega fólkið sem vinnur við að sauma fötin sérstaklega þau í Asíu. Ég tel þetta vera 

að breytast og ég held að línur eins og A-POC og merki eins og Unmade munu sýna fram á 

að það sé hægt að framleiða föt á annan hátt en hefur verið gert seinustu ár.  
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