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Á  Íslandi  hyljum  við  okkur  oftar  en  ekki  mikið  vegna  köldu  veðráttunar  og  undirlögin  fá  

því  sjaldan  að  njóta  sín.  Í  sundlaugum  landsins  ríkja  þó  aðrar  reglur  en  þær  eru  nýttar  

allan  ársins  hring  óháð  veðri  og  vindum.  Það  er  ekki  víða  hægt  að  finna  jafn  mikla  og  

sérstæða  sundlaugamenningu,  enda  sundlaugarnar  kannski  okkar  flótti  frá  kuldanum.  

Innblástur  fyrir  útskriftarlínuna  mina  er  sóttur  í  þessa  menningu  og  stemmninguna  sem  

myndast  í  sundlaugunum  og  formin  sem  þar  finnast.    

  

Innblástur  
Þegar  hönnunarferlið  hófst  hafði  ég  litla  hugmynd  um  hvert  skildi  stefna.  Ég  gramsaði  í  

bókum  og  skoðaði  myndir  á  netinu  til  þess  að  finna  eitthvað  sem  heillaði  mig  og  gæti  

hjálpað  til  að  skapa  persónu  og  heim  sem  línan  yrði  svo  hönnuð  útfrá.  Það  varð  margt  á  

vegi  mínu  en  það  sem  heillaði  mest  voru  myndir  sem  sýndu  kvenlegar  og  fíngerðar  línur  

en  einnig  myndir  af  íslenskri  veðráttu.  Í  myndaleitinni  fyrir  innblástur  rakst  ég  á  mynd  af  

sundlauginni  í  Heydal  (Mynd  

1)  og  út  frá  henni  tók  

rannsóknin  ákveðna  stefnu.  

Út  frá  þessari  mynd  hófst  

persónusköpun  sem  

hugmyndin  þróaðist  út  frá.  Ég  

fór  að  skoða  

sundlaugamenningu  

Íslendinga  og  íslenska  

veðráttu.  Það  er  ekki  víða  

hægt  að  finna  eins  sérstæða  

sundlaugamenningu  og  hérna  

á  Íslandi.  Jarðhiti  á  Íslandi  gerir  okkur  kleift  að  hita  upp  sundlaugarnar  á  hagkvæman  

hátt  og  þess  vegna  getum  við  haft  útilaugar  opnar  yfir  hávetur  og  stundað  sundlaugar  

allan  ársins  hring,  hvernig  sem  viðrar.    

Mér  fannst  áhugavert  að  vinna  með  sundlaugar  þar  sem  þar  ríkja  önnur  viðmið  í  

klæðaburði  en  utan  þeirra.  Vegna  köldu  veðráttunnar  á  Íslandi  hylja  Íslendingar  sig  oftar  

en  ekki  mikið  og  undirlögin  fá  því  sjaldan  að  njóta  sín  en  í  sundlaugum  landsins  ríkja  

Mynd  1.  Sundlaugin  í  Heydal.  
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aðrar  reglur.    Út  frá  þessum  hugleiðingum  skoðaði  í  ég  strandarföt  annars  staðar  frá  og  

heillaðist  af  strandartískunni  í  kringum  aldamótin  1900,  en  þar  spiluðu  svartar  og  hvítar  

rendur  stórt  hlutverk  ásamt  stórum  silúettum  úr  léttum  efnum.  Annað  sem  heillaði  voru  

hinar  vinsælu  náttfata  strandarbuxur  (e.  beach  pajamas)  frá  fjórða.  áratugi  19.  aldar.    

Út  frá  sundlaugamenningunni  skoðaði  ég  bæði  inni  og  útilaugar  og  sá  að  margar  

innilaugar  eru  eins  konar  gróðurhús  jafnt  sem  húsnæði  yfir  sundlaugina.  Eins  og  sést  í  

sundlauginni  í  Heydal  (mynd  1)  þá  eru  margar  plöntur  í  kringum  laugarnar  og  er  þetta  

eitthvað  sem  sést  enn  meira  í  innilaugum  erlendis.  Út  frá  þessu  skoðaði  ég  aðeins  

gróðurhús  og  vinnufatnað  sem  notaður  er  þar.  Að  vissu  leyti  gætu  gróðurhús  einnig  

verið  flótti  Íslendinga  frá  kuldanum,  en  þar  inni  getum  við  ræktað  plöntur  og  blóm  sem  

ekki  myndu  annars  dafna  á  Íslandi.    

  
  

Mynd  2.  Moodboard.  
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Hönnunin  
Ég  vildi  leggja  áherslu  á  undirlögin  og  leyfa  þeim  að  njóta  sín,  þar  sem  þau  fá  sjaldan  að  

gera  það  á  Íslandi.  Það  leiddi  til  þess  að  unnið  var  meðal  annars  með  silki  organza  svo  

undirlögin  og  líkamslínurnar  sjáist  undir  flíkinni.  Í  línunni  eru  fínlegar  línur  í  bland  

köntóttar  og  stórar  silúettur.  Þetta  varð  til  þess  að  hönnuður  vann  með  stórar  flíkur  í  

yfirstærð  eins  og  stórar  kápur  sem  sína  ekki  miklar  línur  í  bland  við  flíkur  sem  sýna  meiri  

línur,  flíkur  sem  falla  ekki  endilega  að  líkamanum  en  eru  úr  gegnsæju  efni  svo  

líkamslínurnar  sjást.  Hugsunin  var  að  sýna  smá  hold  til  þess  að  hafa  eitthvað  tælandi  

við  línuna  í  bland  við  stærri  og  karlmannlegri  form.  Í  fatalínunni  eru  sundföt,  bæði  

sundbolir  og  bikíní,  sem  eru  innsta  lagið.  Mér  fannst  ómögulegt  að  hafa  ekki  sundföt  þar  

sem  línan  er  innblásinn  af  sundlaugamenningu.  Sundfötin  fá  að  njóta  sín  misvel  í  hverju  

lúkki  en  með  því  að  nota  gegnsæ  efni,  eins  og  silki  organza,  fá  sundfötin  að  njóta  sín  vel  

þrátt  fyrir  að  önnur  flík  sé  yfir  þeim.  Að  öðru  leiti  sést  glitta  í  þau  undir  stórum  yfirhöfnum  

en  í  öðrum  lúkkum  sjást  þau  betur  þar  sem  mörg  lúkkin  eru  með  færri  flíkur  og  ekki  alltaf  

eitthvað  sem  hylur  sundfötin.  Annað  sem  ég  vildi  blanda  inní  línuna  var  vinnufatnaður,  

en  sú  hugmynd  kom  út  frá  gróðurhúsarannsókninni,.  Hugmyndin  að  stóru  vösunum  sem  

eru  áberandi  í  gegnum  línuna  koma  þaðan.  En  þeir  eru  saumaðir  á  þannig  að  þeir  eru  

nokkuð  lausir  og  hanga  nánast  á  flíkinni  og  minna  nokkuð  á  stórar  töskur  sem  notaðar  

eru  við  ávaxta  tínslu  og  eða  vasa  á  vinnubuxum.  

  

Efni,  litur  og  mynstur  
Eitt  af  einkennum  línunnar  er  prentið.  Unnið  var  með  beinar  misþykkar,  óreglulegar  

rendur  sem  liggja  lárétt  og  lóðrétt  í  gegnum  línuna,  en  með  vildi  ég  búa  til  grafík  á  

einfaldar  flíkur.  Innblástur  fyrir  

rendurnar  kom  upphaflega  frá  formum  

sem  finnast  í  sundhöllum  og  

sundlaugum,  en  ýmis  mynstur  eru  í  

arkítektúrnum,  gluggunum  og  einnig  

ofan  í  sudlaugunum  sjálfum,  

sundbrautirnar  sjálfar  og  flísarnar  í  

botninum.  Með  þessum  röndum  geta  

Mynd  3.  Sundteigar  
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einfaldar  og  klassískar  flíkur  leynt  á  sér  og  orðið  meira  spennandi.  Línan  er  að  mestu  

leiti  svört  og  hvít,  í  anda  strandarklæðnaðar  í  kringum  aldamótin  1900  en  eini  liturinn  er  

rauður  sem  sést  ögn  í  gegnum  línuna  til  þess  að  gera  hana  aðeins  ferskari  og  litríkari.  

Mér  fannst  mikilvægt  að  hafa  einhvern  sterkari  lit  til  þess  að  hrista  ögn  upp  í  línunni  þrátt  

fyrir  að  svartur  og  hvítur  eigi  að  vera  einkennandi  fyrir  hana.  Mér  fannst  rauður  passa  

vel  við  þar  sem  hann  tengist  jarðhitanum  sem  verður  til  vegna  eldvirkninnar  á  Íslandi,  en  

það  er  einmitt  hann  sem  gerir  okkur  kleyft  að  hita  sundlaugarnar  okkar  upp  svona  ódýrt  

yfir  allan  ársins  hring.  

   Til  að  byrja  með  ætlaði  ég  að  blanda  saman  hlýjum  ullarefnum  saman  við  léttari  

og  gegnsæ  efni  en  að  lokum  varð  þetta  að  meiri  sumarlínu  og  góð  bómullarefni  í  bland  

við  hör  og  silki  urðu  fyrir  valinu.  Inblásturinn  frá  strandarklæðnaðinum  um  aldamótin  

1900  spilaði  mikið  inn  í  efnisvalið  ásamt  silki  organsa  efninu  sem  ég  hafði  valið  snemma  

í  ferlinu.  Ég  valdi  það  til  að  undirlögin  og  líkamslínurnar  fengju  að  njóta  sín  betur.  Ég  

lagði  áherslu  á  að  velja  góð  náttúruleg  efni  í  alla  línuna  og  lagði  því  mikið  upp  úr  því  að    

vanda  valið  þegar  kom  að  efniskaupum.    

  

Skissuferli  
Skissuferlið  byrjaði  með  því  að  dreipa  á  gínu  

með  gömlum  kliptum  fötum  sem  keypt  voru  í  

fatasöfnun  Rauða  kross  

Íslands.  Ég  tók  svo  myndir  

af  dreipinu,  bæði  heildar  

myndinni  og  smáatriðum  

og  vann  þetta  svo  saman  í  

Photoshop.  Með  því  að  

dunda  mér  nokkuð  í  

Photoshop,  snúa,  klippa,  

stækka  og  minnka,  fann  ég  silúettur  til  að  fara  eftir  ásamt  

smáatriðum.  Ég  prentaði  þessar  unnu  myndir  út  og  til  að  sjá  

heildarsilúetturnar  betur  þá  notaði  ég  gegnsæjan  pappír  til  að  taka  

upp  útlínurnar  (Mynd  4).  Út  frá  þessum  silúettum  ásamt  

Mynd  4.  Photoshopuð  mynd  ásamt  
teiknuðum  útlínum  á  transfer  pappír.  

Mynd  5.  Klipt  og  límd  
mynd  með  mynstri.  
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myndunum  úr  innblástursborðinu  fór  ég  svo  að  skissa  á  pappír.  Það  gekk  nokkuð  vel  og  

fann  ég  þónokkrar  silúettur  sem  mér  leist  vel  á  en  mig  vantaði  eitthvað  meira  spennandi  

og  nýtt.  Þá  prufaði  ég  að  prenta  mynstrið  sem  ég  var  búin  að  hanna  í  þónokkru  magni  

og  notaði  það  til  þess  að  klippa  og  líma  í  alskyns  form  og  þróaðist  það  út  í  kápur,  jakka  

og  buxur  (Mynd  5).  Ég  notaði  svo  sömu  aðferð  og  við  Photoshoppuðu  myndirnar  til  þess  

að  sjá  silúettuna  almennilega  og  teiknaði  útlínurnar  með  transfer  pappír.  Að  lokum  

hreinteiknaði  ég  lúkk  út  frá  þessum  klipptu  og  límdu  myndum  og  urðu  þær  að  lúkkum  í  

loka  línunni  ásamt  nokkrum  af  handteiknuðu  skissunum  á  pappír.  

  

Framkvæmd  
Sníðaferlið  gekk  nokkuð  vel  og  notaðist  ég  ýmist  við  

dreip  eða  franska  sníðagerð.  Það  fór  eftir  hverri  flík  

hvort  mér  þótti  þæginlegri  aðferð  en  að  mestu  leiti  

notaði  ég  franska  sníðagerð.  Einnig  tók  ég  upp  nokkur  

snið  út  frá  öðrum  flíkum  og  vann  út  frá  þeim,  en  bæði  

sundbolirnir,  bikiní  toppurinn  og  smekkbuxurnar  var  

unnið  með  þeirri  aðferð.  Sum  sniðin  gat  ég  svo  nýtt  í  

fleiri  en  eina  flík.  T.d.  nýtti  ég  eitt  grunnsnið  fyrir  báða  

jakkana  og  kápurnar  en  stækkaði  það  eða  minnkaði  

eftir  því  hvað  passaði  fyrir  hverja  flík,  en  það  flýtti  mikið  

Mynd  6.  Lokalínan  

Mynd  7.  Dreipaður  kjóll.  
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fyrir  að  þurfa  ekki  að  gera  nýtt  grunnsnið  fyrir  hverja  yfirhöfn.  Það  var  ein  flík  sem  ég  

notaðist  alfarið  við  dreip  en  það  var  jersey  kjóllinn  (Mynd  7),  að  öðru  leiti  notaði  ég  dreip  

aðalega  fyrir  vasana,  en  það  var  gott  að  sjá  hvaða  stærð  á  vasa  passaði  við  hverja  flík  

með  því  að  dreipa  þá  á  sjálfa  flíkina  þegar  hún  var  tilbúin  í  lérefti.  Eftir  að  ég  dreipaði  þá  

á  til  að  sjá  stærðina  sneið  ég  þá  með  reglustiku  til  að  hafa  þá  hornrétta  svo  rendurnar  í  

mynstrinu  pössuðu  vel  á  þá.  Þegar  ég  saumaði  léreftin  notaðist  ég  ekki  alltaf  við  

venjulegt  léreft  heldur  saumaði  ég  sumt  í  þykkari  og  stífari  efni  til  þess  að  sjá  hvernig  

flíkin  myndi  falla  í  lokaefninu.  

   Þegar  ég  byrjaði  að  sníða  í  lokaefnin  fóru  hlutirnir  að  taka  lengri  tíma,  en  ég  hafði  

ekki  gert  mér  grein  fyrir  því  hversu  langan  tíma  það  tæki  að  sníða  röndótta  efnið  svo  

rendurnar  myndu  speglast  akkúrat  á  móti  hvorri  annarri  og  þannig  að  þær  passi  rétt  

saman.  Þetta  hafðist  þó  þrátt  fyrir  að  hafa  tekið  sinn  tíma  og  lærði  ég  mikið  af  þessu  

sem  mun  hjálpa  mér  í  framtíðinni  ef  ég  vinn  aftur  með  mynstur  og  sérstaklega  rendur.  

Annað  sem  kom  ögn  í  bakið  á  mér  var  að  sníða  organza  silkið.  En  fyrir  þetta  verkefni  

hafði  ég  aldrei  unnið  með  það  og  vissi  ekki  hversu  flæðandi  það  er  og  erfit  sé  að  sníða  

það  svo  sniðið  sé  rétt.  En  fyrsta  

sniðið  sem  ég  sneið  varð  

rammskakkt  og  ónothæft.  En  

með  hjálp  youtube.com  fann  ég  

leið  til  þess  að  sníða  og  sauma  

það  rétt.  Þessi  aðferð  var  það  að  

byrja  á  að  strauja  efnið  vel,  leggja  

það  svo  vel  flatt  á  borð  án  þess  

að  þvinga  það  neitt  og  búa  svo  til  

auka  pappírssnið  sem  ég  títaði  

vel  fast  á  efnið  svo  efnið  gæti  

ekki  hlupið  til  (Mynd  8).  Því  næst  skar  

ég  það  út  eins  og  saumaði  sniðin  svo  saman  með  pappírnum  fastan  við  og  reif  hann  svo  

af  þegar  bútarnir  voru  saumaðir  saman.  Þetta  var  eitt  af  því  sem  tók  mun  lengri  tíma  en  

ég  hafði  búist  við  en  ég  lærði  mjög  mikið  af  þessu.  

   Sundbolirnir  voru  mjög  skemmtileg  frumraun  en  mig  hefur  lengi  langað  til  að  

Mynd  8.  Silki  organza  sniðið.  
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vinna  með  sundföt  og  fannst  lokaverkefnið  kjörið  

tækifæri  til  þess  að  prufa  það.  Ég  sneið  þá  með  því  að  

taka  upp  snið  af  gömlum  ballett  bol,  sem  er  í  sniðinu  

eins  og  sundbolur,  en  úr  öðru  efni  svo  mér  fannst  

auðveldara  að  leggja  hann  flatt  niður.  Ég  tók  sniðið  upp  

með  því  að  títa  léreftsbút  á  ballettbolinn  svo  það  lá  þétt  

upp  við  efnið  og  teiknaði  svo  samskeitin  á  lérfetið  með  

efniskrít.  Því  næst  tók  ég  sniðið  upp  í  pappír  og  vann  

svo  út  frá  því  og  breytti  því  þar  til  það  varð  eins  og  

teikningin  var.  Þetta  heppnaðist  nokkuð  vel  og  þegar  

sniðið  var  tilbúið  tók  ég  tvö  snið  upp  og  teiknaði  á  þau  

útlínurnar  fyrir  bútana  sem  sundbolirnir  áttu  að  skiptast  

upp  í.  Bikiní  toppinn  vann  ég  svo  út  frá  sunbolasniðinu.  

Ég  lét  sauma  

sundbolina  

saman  í  

Henson  þar  

sem  þau  eru  með  mun  betri  saumavélar  til  að  

sauma  svona  flíkur  saman,  góðar  overlock  

vélar  og  einnig  vél  sem  setur  teygju  í  faldinn  

svo  sundfötin  haldist  betur  á  sínum  stað.  

  

Samantekt  
Hönnunarferlið  gekk  nokkuð  vel  þrátt  fyrir  að  hafa  tekið  þónokkrar  u-beygjur  á  leiðinni  

að  loka  teikningunum  þegar  kom  að  skissuferlinu.  Að  lokum  notað  ég  að  mestu  leiti  

hugmyndir  sem  komu  alveg  í  lok  skissuferilsins  en  blandaði  þeim  þó  ögn  við  hugmyndir  

sem  komu  fyrr  í  ferlinu  og  úr  varð  skemmtileg  blanda  sem  ég  var  mjög  ánægð  með.  

Eins  og  í  flestum  verkefnum  heldur  maður  að  hlutirnir  gerist  mun  hraðar  en  þeir  gera  í  

raun  og  veru  og  er  ég  mjög  fegin  því  að  hafa  áttað  mig  á  því  nokkuð  snemma  í  

framkvændarferlinu  og  fengið  hjálp  með  saumaskapinn,  ef  ekki  hefði  verið  fyrir  hjálpina  

hefði  mér  ekki  tekist  að  klára  þessi  8  lúkk  sem  lokalínan  samanstendur  af.  En  þó  svo  að  

Mynd  9.  Sundfatasniðin  skorin  
út  í  lokaefni.  

Mynd  10.  Teikningar  af  sundfötunum.  
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þetta  hafi  sloppið  vel  þá  myndi  ég  vera  búin  að  bóka  hjálp  næst  áður  en  ferlið  byrjar.  

Þetta  var  krefjandi  og  skemmtilegt  verkefni  og  það  var  mjög  skemmtilegt  að  fá  að  vinna  

jafn  sjálfstætt  og  við  fengum  að  gera.  Að  vinna  með  stundföt  var  eitthvað  sem  mig  hafði  

lengi  langað  að  prufa  og  fannst  mér  það  mjög  skemmtilegt,  en  það  er  eitthvað  sem  ég  

vil  gjarnan  taka  lengra  og  vinna  meira  með.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mynd  11.  Fjögur  af  átta  lokalúkkum  (Leifur Wilberg Orrason). 
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Myndaskrá  
Mynd  1:  Sundlaugin  í  Heydal,  sótt  á  http://blaer.is/,  desember  2016.  

Mynd  3:  Sundteigar,  sótt  á  http://ktmc.info/swimming-pool-lanes-background,  desember  

2016.  

Mynd  11:  Fjögur  af  átta  lokalúkkum,  myndir  frá  tískusýningu,  ljósmyndari:  Leifur Wilberg 
Orrason. 
  
  


