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Við erum alltaf að taka ákvarðanir. Í þessari línu er tekin ákvörðun um að taka ekki þátt í að 

skapa meiri eftirspurn eftir fjöldaframleiddu kemískt meðhöndluðu efni úr verksmiðjum. Það 

er nægur efniviður til í heiminum. Fatalínan er unnin úr notuðum textíl og fatnaði. Mikil 

rannsóknarvinna er að baki þar sem leitin að bestu mögulegu meðhöndlun og vinnslu var 

höfð að leiðarljósi. Efnin eru til dæmis ofin úr stuttermabolum og rúmfötum. Við litun var 

notast við náttúruefni sem annars hefðu lent í ruslinu, eins og avókadóstein og hýði af lauk og 

avókadó.  

 

Hönnunarferlið 
 

 
Mynd 1. Fatnaður úr verkefninu Misbrigði. 

 

Ferlið byrjaði í raun við vinnslu á annars árs sýningunni Misbrigði þar sem hópurinn vann 

eingöngu með notaðan textíl og fatnað við gerð á þremur alklæðnuðum. Við það kviknaði 

brennandi áhugi á endurunnum textíl en augu mín opnuðust þá enn betur fyrir öllum þeim 

misgóðu hlutum sem eiga sér stað í heimi fatahönnunar í dag. Í kjölfar þessara nýju 

upplýsinga þyrsti mig að vita meira ákvað ég því að nota BA ritgerðina mína til að leita svara 



en þar var unnið út frá spurningunni:„Hvernig er hægt að aðlaga fataiðnaðinn að hringlaga 

hagkerfi?“   

 
Mynd 2. Skýringarmynd.  

 

Þetta var mjög mikilvægt leiðarstef í öllu ferlinu, bæði það að kynnast því að vinna með 

notuð föt og svo að kafa dýpra í heim fatahönnunar í dag. Ég gat ekki hugsað mér að taka 

þessa beinu leið að verkefninu sem yfirleitt er farin – að fara til útlanda og kaupa efni sem 

litlar upplýsingar væru í boði um; við hvaða aðstæður efnið er búið til og með hvaða kemísku 

efnum það hefði verið meðhöndlað í framleiðsluferlinu og við litun, að ógleymdu fótsporinu 

sem varð til við að senda efnið milli landa í búðir og svo hingað heim.. Mér fannst mikilvægt 

að leita nýrri og umhverfisvænni leiða með þá þekkingu sem ég hafði.  

 



 
Mynd 3. Moodboard.  

 

Ég fór í mikla hugmyndavinnu og var staðráðin í að vinna þessa fatalínu með það að 

leiðarljósi að skaða jörðina sem minnst. Ég sótti innblástur í náttúruna, hvernig hún brýst 

alltaf fram þrátt fyrir áætlanir mannsins um að halda henni í skefjum, líkt og í gangstéttum 

eða görðum. Ég sótti innblástur í mjúkar og harðar línur í listaverkum og skúlptúrum og 

byggingum. Í hreyfingu og leik mannsins, upplifun og gleði, fólki og gróðri. Ýmsar áferðir 

og silúettur.  

 

Í kjölfar hugmyndavinnu fyrir moodboardið fór ég í textílrannsóknir. Ég vildi að efnin og 

litirnir gætu skilað sér aftur til náttúrunnar án vandkvæða, þ.e. brotnað niður á skaðlausan hátt 

þegar þeirra hlutverki er lokið. Þess vegna valdi ég að nota ekki gerviefni heldur einblína á 

náttúruleg efni eins og bómull og ull.  

Ég vissi að mig langaði að leita náttúrulegra leiða við litun og fór ég því sjálf í tilraunir með 

ýmsa matarafganga. Í skólanum höfðum við aðeins fengið kennslu við að nota kemíska liti 

sem heita Remasol. Ég gluggaði í ýmsum bókum og blöðum og fletti upp á netinu. Ég gerði 

tilraunir með ýmislegt þar á meðal avókadóstein og -hýði, laukhýði, vökvann sem verður eftir 

þegar soðnar eru svartar baunir, kaffikorg, rauðkál og rauðbeður svo eitthvað sé nefnt en  

þetta gaf ýmsar skemmtilegar niðurstöður.  

 

  



Sú litunaraðferð sem ég notaði helst var:  

• Grunnefni sem notað var til litunarinnar soðið í vatni í klukkustund 

• Efnið sigtað frá í grisju, lokað fyrir grisjuna með leifunum í og lögð aftur í 

pottinn  

• Textíl sem lita átti bætt í pottinn, látið sjóða í klukkustund  

• Textíll geymdur í leginum í sólarhring  

• Textíll skolaðar og hengdur til þerris 

  

Það sem kom mest á óvart við þessar litatilraunir var þegar ég litaði með rauðlauknum og 

efnið varð grænt, ég hafði hins vegar lesið mér til um að rauðlaukshýði gæfi fallega 

mórauðan út í bleiktóna lit, færi eftir efni, en allt kom fyrir ekki. Liturinn og efnið var rautt 

þar til ég skolaði það. Þá varð það fallega grænt. Eftir frekar rannsókn á þessu máli komst ég 

að því að sökudólgurinn er líklegast potturinn sem ég notaði við suðunna. Hann er úr áli sem 

hefur smitast út í vatnið og orsakað þessar litabreytingar við skolun.  

 

Samhliða litatilraunum vann ég einnig textílhugmyndavinnu. Settur var upp vefstóll þar sem 

gerðar voru ýmsar prufur með mismunandi grófleika á garni eða efni og einnig var ofið í 

lítinn veframma. Það voru gerðar prjóna og heklprufur og eins var spunnið úr ýmsum 

efnisafgöngum. Svo voru saumaðar litlar prufur úr litaprufunum sem gerðar höfðu verið með 

hliðsjón af moodboardinu við að endurskapa ýmsar línur og form sem þar leyndust.  

Þar sem ég hafði mikinn áhuga á að læra að nota indigolit fyrir útskriftarlínuna mína fékk 

Katrín Káradóttir fagstjóri Hrafnhildi Sigurðardóttur myndlistarkonu til þess að koma í 

skólann að kenna mér og fleirum sem höfðu áhuga, hvernig á að lita og fara með indigo lit. 

Það er svolítil efnafræði á bakvið það en það sem er áhugavert við indigó er að súrefnið 

fixerar litinn. Liturinn er gulur þegar hann liggur í litabaðinu og þegar hann er tekinn upp úr í 

súrefnið verður hann blár.  

 



 
Mynd 4, 5. Indigo litun.   

 

Í kjölfar litunar og textíltilrauna vann ég með efnin og prófaði mig áfram á gínu, eina í fullri 

stærð ein og aðra í ¼ stærð til þess að leika mér með hlutföllin. Ég „skissaði“ í raun á gínuna 

og tók svo myndir. Þannig fann ég allskonar línur og form til þessa að vinna með. Aftur var 

ég með moodboardið til hliðsjónar við gerð á þessum þrívíðu skissum og endurskapaði og 

bjó til mínar eigin línur eftir þeim línum sem höfðu veitt mér innblástur. Myndirnar af 

gínunum í hinum ýmsu formum vann ég áfram í tölvu og skissaði og skeytti þeim saman á 

ýmsa vegu í myndvinnsluforriti. 

 

 
Mynd 6. Hugmyndavinna á gínu.  



 

Mér fannst mikilvægt að fara þessa leið í minni skissuvinnu, að skapa mín form og línur sjálf 

og vita þar af leiðandi nákvæmlega hvaðan og hvernig þær komu fram og að ég hefði sjálf 

búið þær til. Ég vann áfram með skissurnar í tölvu og notaði myndvinnslu til að máta þær á 

líkama í hinum ýmsu útgáfum. Litirnir sem ég notaði komu í raun ekki inn fyrr en á síðustu 

stigum skissuferlisins þegar ég setti saman lokahugmyndirnar og það var í raun fyrir hreina 

tilviljun að ráðandi litir í línunni voru avókadó, gulur laukur og indigó. Meðvitaðar 

ákvarðanir áttu þó vissulega stóran þátt í útkomunni. Úr ótal skissum valdi ég svo 7 lúkk til 

þess að sníða og sauma fyrir sýninguna.  

 

Mynd 7. Lokateikningar.  
 

Sníða- og saumaferlið 
Ég setti upp í stóra vefstólinn í textílstúdíóinu í skólanum og fékk við það hjálp frá Ásthildi 

Magnúsdóttur kennara við textíldeild í Myndlistaskólanum í Reykjavík. Ég reiknaðu út að 

það þyrfti um það bil 6 metra af efni fyrir þær flíkur sem átti að sauma úr efninu og til þess að 

fá 6 metra af efni þurfti að setja upp 7,5 metra af bandi. Bandið var 4 bönd per sentímetra og 

vefbreiddin metri að lengd, því þurfti ég 400 þræði, 7,5 metra langa, sem gerði 3000 metra af 

garni í heildina. Fyrir ívafið litaði ég ótal sængurföt sem fengin voru í Rauða krossinum, ég 

litaði þau í potti með laukhýðinu og það sem er svo frábært við bæði náttúrulitun og að vera 

að vinna með notað efni er að niðurstöðurnar eru óútreiknanlegar. Ég fékk ótal mismunandi 

tóna af gulum, stundum viljandi en stundum alveg óviljandi. Þegar ég var að lita í annað eða 

þriðja skiptið, því alltaf kláraðist ívafið, og ég reyndi að endurframkalla lit sem hafði komið 

áður þá tókst það ekki! Eftir litun og þurrkun voru sængurfötin rifin niður í 8cm breiðar 

lengjur sem voru svo brotnar saman um leið og þær voru lagðar inn í vefstólinn og svo teknar 



upp á milli til þess að búa til áferðina. Vefið kom fallega út með öllum mismunandi gulu 

tónunum. Til þess að geta klippt í efnið þurfti fyrst að strauja flíselín á bakhliðina, svo var 

saumað spor í saumavél þar sem klippa átti til að koma í veg fyrir að efnið myndi rakna upp. 

Til þess að sníða í efnið þurfti að sauma í höndum meðfram sníðabútunum með lituðum 

tvinna sem var svo saumað ofaní á saumavélinni til þess að festa, þá var loksins hægt að 

klippa út. Saumaskapurinn á flíkinni var svo ekkert grín en stóra gula jakkann þurfti 

mestmegnis að sauma í höndum þar sem hann komst nálægt því að skemma eina af 

iðnaðarvélum skólans.  

 
Mynd 8, 9. Vefað.  

 

 

  



Fyrir bleiku flíkurnar reiknaði ég, út frá prufum sem ég hefði gert, með að þurfa að vefa í 

kringum 50 búta úr stuttermabolum. Þegar aðstoðarkonurnar mínar góðu höfðu ofið 50 búta 

og þeir verið litaðir kom svo í ljós að bæði höfðu bútarnir minnkað við litun og þvott og ég 

eitthvað misreiknað mig og að það þyrfti að vefa heila 50 búta í viðbót, og það í flýti! En það 

tókst þó allt undir lokin. Það fór ekki flíselín á alla bútana eins og gert var í gula jakkanum 

eins og talað var um hér að ofan heldur aðeins á samskeyti þar sem saumað var, að öðru leyti 

voru aðferðir við sníðagerð áþekkar.  

 
Mynd 10, 11, 12. Bútasaumur.  
 

Þó svo að hér að ofan hafi mest verið skrifað um þær flíkur sem ég bjó sjálf til textílinn fyrir 

var alls ekki minni vinna í hinum. Ég gerði tvo jakka að klassískum stíl sem tók 6 skipti að 

sauma upp sniðið í prufur til að ná því góðu. Þeir voru saumaðir úr gömlum herrabuxum sem 

voru misrykugar og misstórar í sniðum og því flókið að sníða úr. Finna þurfti efni sem væri 

sem líkast hvort öðru þó svo að ekkert af því sé eins. Í hvorn jakka fyrir sig fóru þrennar 

buxur og í buxurnar sem ég gerðir fóru tvennar buxur í einar. Efnin minnka nefnilega alltaf 

þegar verið er að vinna með notað.  

Það var heilmikil sníðavinna í öllum flíkunum sem var unnin upp eftir grunnsniðum, eitthvað 

af sniðunum gat ég látið ganga á milli tveggja flíka en mörg þurfti að gera alveg frá grunni og 

þurfti margar tilraunir og mátanir til að ná forminu réttu á líkama.  

 

Samfélagslegt samhengi 
Í nútímasamfélagi þar sem aðgengi af fjöldaframleiddum ódýrum fatnaði er svo auðvelt sem 

raun ber vitni finnst mér mikilvægt að opna huga annarra fyrir hvaða fleiri möguleikar eru í 

boði. Þó svo að það séu ekki allir að fara að standa í því að vefa 50 litla búta til þess að búa til 

einn jakka en bara það að opna möguleikann fyrir öðrum að þetta er hægt að gera úr þessu 



hráefni. Ef við byggjum ekki í þessu neyslusamfélagi sem við búum í hefði ég líklegast ekki 

haft svo greiðann aðgang að mörgum kílóum af hvítum stuttermabolum. Það er mikilvægt að 

staldra við og hugsa hvað maður er að gera og hvernig iðnað maður vill styðja. 

  

Litið til baka 
Ég er mjög ánægð með að hafa fengið að vinna þetta verkefni eftir mínu höfði og leggja 

áherslu á það sem mér finnst skipta máli. Ég hef unun af því að fá og geta verið „hands on“ 

og lita og búa til efnin frá grunni og er það mjög mikilvægur hluti af mínu vinnuferli. Í miðju 

kafi sá ég þó ekki fyrir endann og klóraði mér í hausnum yfir að hafa ákveðið að gera þetta 

allt frá grunni sjálf. Ég fékk sem betur fer mikla og góða hjálp frá fjölskyldu og vinum, en í 

fljótu bragði get ég talið tíu sett af höndum sem komu að gerð stóru gulu kápunnar sem var 

opnunarflíkin mín en sjálf var ég að vinna að línunni í skólanum allt að sextán tíma á dag. 

Það er engar ýkjur þegar fullyrt er að mikil vinna er á bak við útskriftarlínuna  

 

 
Mynd 13. Úr myndatöku.  
 
 



Mynd 14. Runway. 
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Mynd 3. Moodboard, Magna Rún Rúnarsdóttir 2016.  
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