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Hin fullkomna húsmóðir, staða konunnar innan veggja heimilisins, þráhyggja og það hvernig við setjum sjálfum okkur reglur leiddi til 

sjálfsskoðunar. Ímyndin um hina fullkomnu húsmóður er tengd tilfinningu um þvingun og þráhyggju. Allt lítur vel út á yfirborðinu en undir niðri 

má sjá glitta í sprungur. Línan tjáir þá tilfinningu að vera brjótast úr formi hins hefðbundna með því að brjóta upp hina kvenlegu silúettu. Litir 

og mynstur fá það hlutverk að tjá þessa þráhyggju fyrir fullkomnun en líka þrá fyrir persónulega tjáningu. 
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Hönnunarferlið 

Hönnunarferlið fyrir lokaverkefnið byrjaði á sex vikna opinni rannsókn. Þar var verkefnið að byrja 
tína til hluti, hugmyndir og sögur sem höfðuðu til okkar og tengja þá punkta með tilbúnum 
hugarheimi eða frásögn sem fatalínan yrði hönnuð út frá. Ég var mjög óstyrk til að byrja með og 
fannst það vera mjög óraunverulegt að ég væri kominn á þann stað í náminu að vera byrjuð á 
lokaverkefninu mínu. Tíminn í Listaháskólanum hefur hreinlega flogið áfram. Ég leyfði innsæinu 
að ráða för og sökkti mér í það að kanna stöðu kvenna innan heimilisins áður fyrr og þá helst í 
kringum sjöunda áratuginn. Hin fullkomna húsmóðir var áhugavert umfjöllunarefni og 
auglýsingar frá þessum tíma sýna skýrt hvert hlutverk konunnar var, að halda heimili, vera vel til 
höfð sama hvað og sjá um að unga út og ala upp komandi kynslóð. Einkennisbúningur heimilisins 
var kynntur til leiks og mætti segja að íslenska útgáfan af honum hafi verið Hagkaupssloppurinn. 

Þessi einkennisbúningur er merkilegur fyrir það leyti að hann hefur ýmist verið notaður til að setja 
konur út á vinnumarkaðinn eða draga þær aftur inn á heimilið. Hann er nefnilega hannaður út frá 
hjúkrunarbúningum sem voru í notkun í fyrri heimstyrjöldinni, þegar þörf var á konum á þeim 
vettvangi. Með breyttum tíðaranda var húsmæðrakjóllinn (e. housedress) kynntur til leiks sem 
einkennisbúningur hinnar heimavinnandi húsmóður. Með ímynd hinnar fullkomnu húsmóður fylgir, að 
mínu mati, tilfinning tengd þvingun og þráhyggju og því að fá ekki að tjá persónuleika sinn gegnum t.d. fatnað. Ég heimfærði þessar tilfinningar 
upp á nútímann og það leiddi mig í að skoða bindingar. Bindingar hafa löngum verið notaðar bæði í praktískum tilgangi t.d. hnútar fyrir 
sjómennsku og netagerð en líka í erótískum og listrænum athöfnum á borð við shibari sem er japönsk aðferð þar sem einstaklingur er bundinn 
með vissum tegundum af hnútum sem eiga að auka unað en líka virkja ákveðnar orkustöðvar og auka heilbrigði. Ég vildi leyfa línunni að tjá þá 

Dæmi um hefðbundinn húsmæðrakjól 
frá 1960. 
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tilfinningu að vera brjótast úr formi hins hefðbundna með því að t.d. brjóta upp hina kvenlegu silúettu og byggja upp litasögu sem byrjar í dekkri 
litum en flæðir yfir í sterkari liti eftir því sem lengra er komið inn í línuna. Að setja liti og 
mynstur í hlutverk sem tjá þessa þráhyggju fyrir fullkomnun en líka þráhyggju fyrir persónulegri tjáningu.

 
 

 
 

 
 

 

Francesca Woodman. 

Stúlkur í heimilisfræði, í kringum 1950. 

Mismunandir tegundir hnúta. 

Dovima, 1957. 
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Litaval, munstur og áferðir 
Þegar grunnurinn að rannsóknarvinnunni var kominn í sjónrænt ferli 
hófust tilraunir með efni og áferðir. Fyrir mér er það alltaf gífurlega 
mikilvægur partur af rannsóknarferlinu að færa hugmyndirnar yfir í 
efnið sjálft, móta og ráðskast með efniviðinn, leyfa því að ráða för og 
fara inn í tilraunirnar án þess að vera með fyrirfram mótaðar 
hugmyndir um útkomuna. Til að byrja með áttu ýmis munstur hug 
minn allan. Ég prófaði mig áfram með að skissa munstur út frá 
hnútum og bindingum. Ég setti þann strúktúr inn í hefðbundnar 
munsturhugmyndir á borð við tartan mynstrið, sem byggist upp af 
línum sem fara þvert og endilangt yfir hvor aðra og yfirleitt í 
nokkrum litasamsetningum, og hina klassísku röndóttu 
uppbyggingu, sem voru þó ekki það sem við var að búast þegar horft 
var á þau í návígi. Einnig gerði ég tilraunir með að setja symbólísk 
tákn tengd kvenleikanum fram á þann hátt að ekki væri lengur hægt 
að sjá þau eingöngu sem tákn fyrir kvenleika, að taka kvenleikann úr 
samhengi ef svo má segja. Þar sem staða konunnar innan veggja 
heimilisins var útgangspunkturinn í rannsóknarferlinu fannst mér 
viðeigandi að skoða hvaða hlutverk konan var sett í utan þess þar að 
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auki. Konur voru, og eru, til að mynda á sjó við fiskveiðar þó að það 
sé vandfundið að finna myndefni því til sönnunar. Efnisáferðarsaga 
mín tók þetta til greina og mér fannst gaman að taka atriði frá t.d. 
sjómanna vinnufatnaði og blanda honum við hugmyndina um 
heimilisfatnað. Þannig komu allar lokanir á flíkunum í línunni til, að 
nota vinnufatasmellur. Mér fannst það vera góð blanda af 
andstæðum að setja fúnktíónal atriði á flíkur sem byggðust að miklu 
leyti til á fagurfræði. Andstæður mátti líka finna í efnisvali en ég sá 
snemma í ferlinu fyrir mér að blanda saman hefðbundnum og fínni 
efnum á borð við ullarefni og feld við t.d. vinnufataefni eða eitthvað 
Aþeim líkt í áferð, glansandi til að stemma við möttu yfirborði 
klassísku efnanna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textíl prufa unnin af hönnuði. 
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Skissuferlið 
Eftir að efnis- og munsturtilraunir voru komnar á skrið tók við skissuvinna á 
sjálfum flíkunum. Það sem gefur mér mest í skissuferli er að blanda saman 
vinnu á gínu með efnin sjálf og gamlar flíkur sem ég tek í sundur. Það að 
vinna á gínu framkallar oft form fyrir mér sem ég gæti seint séð fyrir mér með 
því að byrja að teikna á autt blað. Því voru skissurnar unnar með því að blanda 
saman ólíkum miðlum, hefðbundnum teikningum við dreiperingu á gínur. 
Þessar aðferðir voru endurteknar fram og aftur, blandað saman, teknar í 
sundur og settar saman í nýjar hugmyndir. Það að dreipera með efni á gínu, er 
í raun og veru að teikna með efni og er það aðferð sem ég sé fyrir mér að nýta 
áfram í starfi mínu sem hönnuður. 
Til að byrja með var útgangspunkturinn á fatnaðinum hjá mér mun 
praktískari en lokaútkoman sýnir. Það er ákveðin kaldhæðni í því að vera 
vinna með fatalínu sem byggist á reglum, sjálfshömlum og þvingunum og 
standa svo sjálfa sig að því að vera beita sig sömu hömlum í hönnunarferlinu. 
Það tók mig dálitla stund að komast á sporið, að finna þau form sem heilluðu 
mig á þann hátt að ég vildi vinna þau lengra. Smám saman fann ég hnútana 
leysast og leyfði ferlinu að taka við á náttúrulegan hátt. 
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Framkvæmd 
Það er einungis hálfur sigur unnin og mögulega varla það þegar valið hefur verið úr skissum og 
ákvörðun tekin um hvaða flíkur skuli þróa áfram í snið og að lokum heildarútlit fyrir sýningu. 
Eftir skissuferlið tók við efnisleiðangur sem teygði anga sína alla leið til London þar sem ég valdi 
og verslaði efni en eini efniviðurinn í línunni sem var fenginn á Íslandi var íslenskt mokkaskinn. 
Það reyndist hægara sagt en gert að verða sér úti um mokkaskinn hér á landi en eini 
framleiðandinn á þeim, Arctic Leather, hefur hætt verkun og sútun á mokkaskinnum. Ég leitaði 
ráða hjá Heiðari Sigurðssyni, feldskera, sem aðstoðaði mig við kaup á íslenskum mokkaskinnum í 
gegnum erlendan aðila sem kaupir íslensk skinn og lætur súta þau utan landsteinana. Heiðar átti 

eftir að reynast mér vel á fleiri sviðum en þessum kaupum en hann mér einnig innan handar 
þegar kom að því að sníða og sauma úr skinnunum. Honum og samstarfsfólki hans hjá Feldi 

Verkstæði er ég gífurlega þakklát fyrir alla hjálpina. Það var virkilega gaman að fá innsýn í þann 
heim sem feldskurður er en sú vinna var ólík öllu öðru sem ég hef kynnst í vinnu minni með efni 
og textíl, enda skinn sér grein með sína eigin aðferðarfræði á bak við sig. Þegar búið var að 
fjárfesta í efnum tók við nokkurra vikna tímabil af sníðagerð. Það er oftar en ekki tímafrekasti 
hluti ferlisins að vinna í sniðunum og máta drög að flíkum í léreft ítrekað. Hart er lagt að því að 
ná sniðunum eins nálægt skissunum og hægt er og því voru margar mátanir á bak við hverja og 
eina flík. Þar sem í raun er gert ráð fyrir sem minnstum tíma í ferlinu í framkvæmd á línunni 

sjálfri var ég búin að sjá fyrir mér að virkja mína nánustu í öll þau verk sem ég gat útskýrt og dreift 

Hönnuður við efnisinnkaup í London. 

13 metra langur slóði í bígerð. 
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á aðra. Þó ég vissi vel að ég ætti gott bakland var það mér óvænt ánægja hversu 
viljugir allir sem ég bað um hjálp voru í að veita hana. Ég kláraði nám í 
kjólaklæðskurði áður en ég hóf nám í LHÍ og það kom sér virkilega vel varðandi 
sníðagerð og saumaskapinn á flíkunum. Það er þó langt frá því að vera eins manns 
verk að vinna að fatalínu með þennan tímaramma sem við fengum, þó hún sé ekki 
stærri en átta heildar útlit. Þrátt fyrir það stress sem fylgir svona stóru verkefni fannst 
mér þessi lokaönn mín í náminu vera sú ánægjulegasta. Mér fannst ganga vel að vinna 
sjálfstætt og það hjálpaði mikið í skapandi ferlinu að hafa frjálsar hendur. Það sem 
mér fannst reyna mest á var lítill svefn sem fylgdi seinustu vikunum í þessu ferli. 
  
Samfélagslegt samhengi 
Líkt og kom fram hér að ofan þá lagði ég upphaflega með það að gera mun 
praktískari fatalínu en lokaútkoman varð að. Ég ákvað að leyfa sköpunargleðinni að 
ráða og leiða mig áfram þar sem þetta er lokaverkefni og aldrei að vita við hvaða 
tækifæri maður mun næst hafa svo frjálsar hendur í vinnu sinni. Það var mér þó 
mikilvægt að línan snérist um eitthvað annað og meira en fagurfræðileg gildi og mér 
fannst vera mjög viðeigandi og takt við samtímann að skoða hlutverk konunnar, fara 
aftur í tímann og skoða hvaða breytingar hafa orðið á. Það virðist mér, sem konu, 
fjarlægt að hlutverk mitt og annarra kvenna hafi verið einungis bundið við 
heimilishald en ég þarf þó ekki að leita lengra aftur í tímann heldur en að kynna mér 

Konur í kröfugöngu í Bandaríkjunum í kringum 1970. 
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sögu móður ömmu minnar til að sjá að sú var raunin. Amma mín flutti ung til Reykjavíkur af Austfjörðum og við tók hjónaband og barneignir. 
Hún eignaðist fimm börn á jafnmörgum árum ásamt því að sjá algjörlega um allt heimilishald. Ég heyri vel á henni að hennar mesta eftirsjá í 
lífinu er að hafa ekki fengið meira tækifæri til að mennta sig. Auðvitað er svo staða kvenna í dag mismunandi eftir því hvar þær búa í heiminum, 
því miður, en í hinum vestræna heimi virðast hlutirnir allavega þokast í rétta átt. Fyrir mér sýnir línan þá í rauninni hversu fjarlægur þessi gamli 
raunveruleiki kvenna er fyrir mér. Hugmyndin um að konur þurfi að velja milli starfsframa og þess að reka heimili er löngu orðin úreld og ekki 
erfitt að blætistengja þessa húsmæðra ímynd, líkt og ég gerði með því að skoða t.d. bindingar henni til hliðsjónar. Fyrir aðra vona ég að línan veki 
upp spurningar, hvað er kvenlegt og hvers vegna. Það eitt að rýna í verk, og kalla fram spurningar þó svo að svör spyrjenda gætu verið ólík 
mínum, er góð umbun fyrir verkið. Fatalínan byggist upp af flíkum sem eru margar hverjar meiri sýningargripir heldur en til hversdagslegs brúks 
en ég sé fyrir mér að út frá þessari línu og hugmyndinni að baki hennar væri hægt að draga fram fatnað sem væri hefðbundnari. Ég stefni því á að 
halda áfram með þetta verkefni og leyfa því að vaxa lengur með mér.  Kvenleikinn er margs konar og ekki lengur bara bundinn við ákveðin tákn 
eða stöðugildi. 
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