
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Greining á lokaverkefni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guðjón Andri Þorvarðarson 

Fatahönnun 

2017 



Úskriftarlínan mín var herralína sem blandaði saman klassískum herrafatnaði við 

kvennmannsfatnað. Þetta ferli var sex mánuðir af stressi, svefnleysi en á sama tíma eitt 

mest gefandi ferli sem ég hef upplifað.  

 

Innblástur: 
Þegar ég byrjaði að hugsa hvað línan ætti ætti að vera um þá varð ég eitthvað óvenju 

stressaður. Þetta var alls ekki fyrsta línan sem ég hef hannað en ég gat ekki hætt að hugsa 

um að línan myndi fylgja mér alla ævi. Vitandi það þá fannst mér línan þurfa að koma frá 

þeirri reynslu sem kom mér á þann stað sem ég er á í dag. Ég byrjaði að horfa á sjálfan mig 

þegar ég fór fyrst að hafa áhuga á fötum og þann veg sem leiddi til þess að ég ákvað að fara 

í fatahönnun. Ástæðurnar eru aðallega tvær; önnur er pirringur á því hvað herrafatnaður er 

oft á tíðum leiðinlegur og óspennadi miða við kvennmannsfatnað. Ég vissi því frá upphafi að 

ég vildi hanna herrafatnað með einhverskonar kvenlegu ívafi. Hin ástæðan er hjólabretti sem 

átti stóran þátt í að opna huga minn fyrir fatahönnun. 
Með þetta í huga ákvað ég fyrst að byrja að 

skoða þá hjólabrettamenn sem ég leit mest upp til. Þar 

ber fyrst að nefna menn eins og Arto Saari, Heath 

Kirthart og Dylan Rieder. Fljótlega fann ég mynd af 

Arto Saari á mótorhjóli að taka mynd af þeim sem var 

að taka mynd af honum, allt á ferð. Þessi mynd minnti 

mig á þann draum sem ég hef haft lengi þ.e. að fara 

einn á mótorhjóli og ferðast um heiminn. 

 Minningin um þennan draum fékk mig til að 

skoða mótorhjólajakka sem leiddu mig í að skoða 

hefðbunda útijakka fyrir karlmenn. Það sem vakti 

mesta athygli hjá mér voru ákveðnir mótorhjólajakkar 

sem voru meðal annara framleiddir af arfleiðar (e. 

heritage) merkjunum Belstaff og Barbour. Vaxjakki 

með belti og þessum klassísku smáatriðum sem fólk 

tengir við þegar það hugsar um þessi merki. Það sem 

fangaði augað mitt sérstaklega var að annar 

brjóstvasinn var með ákveðnum halla sem mér fannst 

praktíst og á sama tíma brjóta upp silúettuna á 

skemmtilegan hátt.  
Næsta skrefið var að komast að því hvað ég 

vildi hafa til að koma til móts við þessa jakka sem ég 
Mynd 2. Belstaff mótorhjólajakki 

Mynd 1. Arto Saari  



var búinn að ákveða sem innblástur. Ég var að hugsa eitthvað létt, gegnsætt, gott flæði og 

stór volume. Ég fór ekki á neinn sérstakan stað til þess að sækja innblástur fyrir þennan 

hluta hönnunarvinnunar. Ég skoðaði plíseringar af ýmsum gerðum og vissi að ég vildi nota 

þær á einhvern hátt sem og smáatriði eins og belti og fleira.  

 

 

Að lokum setti ég upp moodboardið mitt þannig upp að því var skipt í tvo helminga. Á 

öðrum helmingnum voru allskonar smáatriði og nokkrar mismunandi gerðir af því jakkaútliti 

sem ég vildi ná. Á hinum helmingnum voru þau kvenlegu smáatriði og atriði tengd ákveðinni 

tilfinningu sem ég vildi blanda saman við útlit jakkans.  
 

 

 

 

Efnin: 
Næsta skref í ferlinu var að huga að efnunum. Ég vildi hafa 

eitthverskonar prjón í línuni þar sem mér finnst mjög gaman að 

prjóna á prjónavélina sem er til í skólanum. Ég byrjaði því fljótt að 

finna mér prufugarn og hófst handa við að gera prufur. Til að 

byrja með notaðist ég við uppskriftir af prjóni sem finna mátti í 

leiðarvísum og lék mér með mismunandi garn og liti. Ég gerði 

smá breytingar á þeim uppskriftum sem ég notaðist við og 

blandaði þeim saman. Þetta ferli var mjög skemmtilegt og 

gefandi. Niðurstöðurnar voru fljótar að koma fra og fljótlega áttaði 

ég mig á því að mér fannst rangan á prjóninu töluvert flottari þar 

Mynd 3. Plíseringar 
 

Mynd 4. Hugmynd af léttleika 
 

Mynd 5. Hugmynd um belti 

Mynd 6. Prjónaprufa 



sem sú hlið af prjóninu líktist lítið sem ekkert prjóni heldur leit meira út eins og ofið efni. Það 

finnst mér mjög heillandi. Út frá því hélt ég áfram að finna skemmtileg mynstur sem myndu 

koma vel út á bakhlið prjónsins. Í gegnum þetta ferli fékk ég fjölbreyttar útfærslur sem ég átti 

og gat gripið í þegar kom að því að teikna línuna. 

 

 

Þá var komið að því að velja efni önnur efni annað en prjónað. Til að halda tengingu við 

jakkann þá ákvað ég gera nokkrar prufur þar sem ég vaxaði einhver prufuefni til þess að sjá 

hvort ég gæti endurskapað efnið sem margir Barbour og Belstaff jakkar hafa. Það kom 

ekkert sértaklega vel út efnin urðu mjög fitug og svolítið klístruð. Ég sjálfur var ekki seldur á 

þessari hugmynd um að vaxa efnin en ég vildi ekki endilega útiloka þannn möguleika fyrir 

lokayfirferðina. Því mér finnst gott að hafa smá samtal við kennarana þegar kemur að hlutum 

sem ég er óákveðinn með.  

Mynd 7. Prjónaprufa Mynd 8. Prjónaprufa 

Mynd 9. Prjónaprufa 



 Þegar kom loks að yfirferðinni þá kom Linda, einn kennara minna, með þá hugmynd 

að vera ekki að taka of mikla athygli af prjóninu með því að hafa ofnu efnin mjög flókin. 

Hugmyndin á bakvið efnin væri þá að hafa einfalt efni úr annaðhvort höri eða bómul til að 

vega á móti prjóninu sem er mikið flóknara.  
  Þegar hér er komið að sögu er farið í jólafrí og nemendur fá tíma til að melta það 

sem á undan hafði gengið.  

 

Teikningar: 
Þegar við komum aftur að verkefninu eftir jól þá var komið að því að byrja að teikna. Linda 

var leiðbeinandinn okkar yfir þetta ferli og hún sagði okkur að byrja á því að búa til sillúettuna 

sem við ætluðum að vinna með. Ég ákvað að gera það í photoshop og ég vildi prófa að nota 

aðferð sem ég hafði notað í fyrri áfanga í skólanum við að gera mynstur. Þetta er aðferð þar 

sem ég tek myndir sem ég hef í á moodboardinu mínu hendi inn í photoshop og byrja að 

klippa og líma í allskonar form með gínu undir til að hafa sem viðmið. Þessi aðferð er 

kannski líkast því að dreipa á gínu nema á stafrænu formi. Það ferli gekk nokkuð vel en ég 

formum sem ég myndi ekki ná teiknandi. Ég tók því myndir af sillúettu moodboardinu, færði 

flíkurnar þaðan í photoshop og byrjaði að dreipa. Þessi aðferð gerði hjálpaði mér einnig að 

fá tilfinningu fyrir samsetningu á efnunum. Eitthvað sem ég á mjög erfitt með að sýna með 

blýants teikningum.  

 Myndir 10-12. Leit af formi 



Þegar ég var kominn með nokkuð mikið úrval að sillúettu hugmyndum þá hófst ferlið 

við að teika. Mér finnst þetta ferli oftast erfiðast því ég á oft erfitt með að koma þeim 

hugmyndum sem ég hef á blað. Til að byrja með þá tók ég sillúettu hugmyndirnar sem ég 

var búinn að vinna að vikuna áður og prentaði þær út. Ég notaðist við gegnsæjann pappír, 

hafði sillúettu hugmyndirnar undir og teiknaði út frá þeim formum sem voru þar og gerði 

nokkrar útgáfur af því. Í teikniferlinu þá var annað sem var að angra mig að einhverju leiti. 

Mér leið eins og ég væri að teikna mikið meira óspennandi flíkur en þær sem ég gerði í 

photoshop. Það var bara eitthvað svo mikilu meira að gerast á sillúettu teikningunum en á 

sama tíma þá voru flíkurnar ekki full mótaðar á þeim teikingum og mér finnst betra að vera 

kominn með flíkinna fullkláraða á blaði áður en sníðavinnan byrjar. Ég fann reyndar aldrei 

lausn á þessu vandamáli og hélt áfram að teikna á sama hátt og áður.  

 Það sem erfiðast fyrir mig að teikna voru þessi kvennlegu áhrif sem ég vildi hafa í 

línunni. Ég teikna stíft frekar en létt og ég átti erfitt með að teikna léttari efni. Línan varð því 

kanski þyngri en ég ætliði mér upprunnalega. Heilt yfir fannst mér þetta ferli mjög erfitt. Mér 

fannst ég ekki vera að gera nógu áhugaverðar flíkur lengst af. Undir lokin á teikniferlinu á 

ákvað ég að einfalda fyrir hlutina með því að ákveða að línan myndi vera blanda af þremur 

þáttum. Jakkinn og hagnýtnin sem fylgdi honum, plíseringar og prjón. Ég byrjaði því að setja 

plíseringar á jakkana og skyrtur. Hafa lög af prjóni undir eða yfir og við það fannst mér 

hlutirnir ganga betur.  

 Línan endaði því á því að vera blanda af hagnýtum jökkum með ýktum hlutföllum 

með ýmist plíseringum eða ekki, prjóni til að mýkja línuna upp og léttar flæðandi skyrtur til að 

vega á móti þyngdinni í jökkunum. Ég held að ég hafi lært að það hentar mér kannski best 

að auðvelda hlutina að blanda saman færri hlutum og einbeita mér að því í ákveðinn tíma 

svo kanski bæta við eða blanda eitthverju öðru saman.  

 

 

Mynd 13. Lokalínan 



Kaup á efni: 

Þegar við vorum öll búinn með teikniferlið var komið að því að kaupa efnin. Við sem bekkur 

vissum öll að við vorum ekki að fara að fá þau efni sem við vildum nota hér á landi. Þá var 

haldið til London. Ég var búinn að ákveða að nota aðeins hör í jakkana og skyrtunar og 

litapallettan mín var vínrauður, grár, hvítur og drapplitað (e. beige). Vonin var að finna efnin 

tilbúin í þeim lit sem ég vildi en að sjálfsögu gat ég ekki gert ráð fyrir því. Til allrar lukku þá 

fann ég efnin í þeim litum sem ég vildi fyrir utan þann rauða sem ég þyrfti því að lita þegar 

ég kæmi heim. Ég ætlði einnig að nýta þessa ferð til að finna garn en það var búið benda 

mér á eina búð í London sem ég gæti kíkt í. Ég fór sem sagt í þessa búð en því miður þá sá 

ég fram á að ég gæti ekki keypt það garn sem ég vildi og ekki í því magni sem ég myndi 

þurfa. Ég tók því einn dag þar þar sem ég leitaði eftir öðrum garnabúðum og fann að lokum 

eina.  

 

Prjónið:  

Ég hafði verið í sambandi við konu sem var tilbúin að prjóna fyrir mig. Á þessum tíma þá var 

ég kominn í samband við tvenna garnframleiðendur annars vegar Wool and the Gang og 

Rowan, mér leyst betur á Rowan eftir að hafa fengið verðlistann frá þeim. Vandamálið með 

að panta af þeim var að ég gat ekki séð almennilega hvernig litirnir væru því þeir söguðst 

ekki geta sent mér neinar prufur. Einnig voru þeir lengi að svara mér og tíminn leið mjög 

hratt án þess að ég væri búinn að panta garnið. Ég kíki í Storkinnn til að sjá hvort þau ættu 

garnið sem ég væri að leita að til að sjá litinn en svo var ekki. Þar spyr ég hvort ég gæti 

keypt garn af þeim í eitthverju magni. Það var hægt og ég gat fengið afslátt sem og búa til 

reiking sem ég gæti borgað síðar. Þar sem ég var full seinn að tala við Storkinn þá var ekki 

hægta að panta inn fyrir mig. Það þýddi að ég þyrfti að sætta mig við þau görn og liti sem til 

væru þar. Ég hafði áætlað að nota um eitt kíló í hverja flík þannig ég fékk nokkur kíló af garni 

sem ég gæti notað og dreif mig að klára sniðinn fyrir prjóna flíkurnar svo ég gæti farið með 

garnið og sniðin til konunar sem ætlaði að prjóna fyrir mig. Ég fór því til hennar með snið af 

einum topp, einni peysu og tveimur buxum.  

Ég gat því einbeitt mér að því að gera ofnu flíkurnar. Á skírdag þá fæ eg símtal frá 

konunni þar sem hún segir mér að hún sé búin með einn topp og segir mér að hún getir ekki 

gert meira vegna þess hvað þetta er mikil vinna. Ég fer í smá sjokk og stressast upp en að 

sjáfsögðu gat ég ekki neitt hana til þess að halda áfram að prjóna fyrir mig. Hér var ekkert 

annað í stöðunni en að prjóna efnin sjálfur og vonast til þess að finna eitthvern annann til 

þess að hjálpa mér.  Þetta breytti planinu töluvert þar sem ég var búinn að gera ráð fyrir því 

að geta verið að vinna að ofnu flíkunum á meðan það væri verið að prjóna. Til að byrja með 

gekk þetta mjög hægt en ég þurfti að prjóna fjögur stykki fyrir hverja  



Eftir mikla vinnu og svefnlausar nætur var komið að því að klippa prjónið í sniðin. Þá kom 

upp enn eitt vandamálið. Prjónið skrapp saman meira en ég var búinn að reikna út þegar 

það var tekið af prjónavélinni. Ég tók því nokkrar umferðir að því að bleyta stykkinn og teygja 

á þeim til þess að þau yrðu nógu breið. Það virkaði að hluta til en ég þurfti að minnka sniðin 

aðeins sem og saumfarið til að nýta efnið eins vel og hægt væri. Á endaum þurfti ég að 

henda einu looki út vegna þess að prjónið varð ekki nógu breitt sem og tvennum buxum sem 

náðist ekki að prjóna.  

 Þessi hluti ferlisins var því lang erfiðastur en einnig sá sem ég lærði hvað mest.  

  

Sníðavinnan: 

Þá var loksins komið að því að sníða. Ég vissi að ég væri aldrei að fara að geta sniðið og 

saumað allar þessar flíkur einsamall. Ég var svo heppinn að ég hitti fyrr á ferlinu mann sem 

baust til þess að hjálpa mér við að sauma línuna. Hann hafði útskrifast í kjólasaum nokkrum 

árum áður og frábært að geta verið kominn með hlálp svona fyrir fram. 

Sníða vinnan gekk heilt yfir nokkuð vel en vegna tíma þá er í raun einungis bara 

hægt að gera tvær lérefts prufur af hverjari flík. Ef eitthverjar breitingar voru eftir það þá varð 

að gera það einungis á sniðinu og vona það besta. Hjá mér gerðist það að flestar buxurnar 

urðu á endaum of litlar í streginn sem ég komst ekki að fyrr en í lokamátun, föstudaginn fyrir 

sýningu. Á jökkunum var ég að vinna með stór volume og benntu kennararnir mér á að til 

þess að ná því formi sem væri á teikningunum þá þyrfti ég að hafa stóra axlapúða. Ég hafði 

aldrei unnið með axlarpúða áður og var ekkert rosalega spenntur fyrir því að hafa axlarpúða. 

Ég enga síður hlustaði á ráðleggingar kennara. Þegar þeir voru kominir í þá sá ég að það 

var betra að hafa þá frekar en ekki. Þar sem ég hafði aldrei saumað flík með axlarpúðum 

áður þá gerði ég ráð fyrir þvi að þeir færu í eins og þeir litu út þegar þeir voru keyptir. Aftur á 

móti þá lét annar kennarinn mig vita daginn fyrir sýningu að ég þyrfti að hafa hárdúk eða 

álíka stýft efni utan um axarpúðann sem myndi ná að hálsmálinu. Það þýddi að ég þyrfti 

finna út hvernig það virkaði nóttina fyrir sýnigu í stað þess að festa á tölur eða setja inn 

fóður.  

Á endaum lét ég þetta nú allt virka þótt ég væri ennþá að setja tölur á laga 

axlapúðana mínútum fyrir sýninguna. Það var mikið sem gerðist í þessu ferli og margt sem 

var hárbreidd frá því að fara úrskeiðis. Mér fannst hinsvegar mikilvægt að gera verið 

jákvæður út allt þetta mjög svo stressandi ferli og þegar eitthvað fór úrskeiðis þá reyndi ég 

eftir minni bestu getu að gera það besta úr því. 
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