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Inngangur 

Lokaverkefnið mitt frá fatahönnun við Listaháskóla Íslands verður umfjöllunarefni þessar hönnunargreiningu. Þetta ferli spannar yfir sex mánuði 

og því langt ferðalag sem tekur ýmsar stefnur. Hér mun ég fara yfir ferlið frá upphafi og rýna betur í einstaka þætti. Skissuvinna, umhverfi, 

ferlið, litir, efnisval og lokaniðurstaða eru meðal þess sem rætt verður um. Lokaniðurstaða verkefnisisn var tvíþætt annarsvegar tískusýning og 

hinsvegar samsýning annara útskriftarnema sem haldin var á Kjarvalsstöðum. 

 

 

  
Mynd 1. Fyrstu textílprufur, myndir frá hönnuði. 
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Upphaf ferlis 

Hönnunarvinnan á lokaverkefninu hófst um það leyti sem við vorum að leggja lokahönd á BA- ritgerðina okkar. Þar var ég að reyna að 

endurspegla námið og sjálfa mig. Fara yfir stöðu mála í tískubransanum og staðsetja sjálfa mig í því samhengi. Í ritgerðinni skoðaði ég 

sérstaklega möguleika sem við nú þegar höfum fyrir textíl framtíðarinnar með bakteríum og erfðabreyttngum.  

Mér fanst frekar sérstakt að vita allt frá því ég byrjaði í skólanum hvernig lokaverkefnið yrði og sjá hvernig það fór framm hjá eldri nemendum. 

Lokuð lokaniðurstaða sem endaði með tískusýningu á tískufatnaði. 

Ég átti satt best að segja í mjög miklum erfiðleikum með að komast af stað í þessu verkefni. Eftir að vera búin að skrifa um mengandi 

hætti og falska framkomu í tískuheiminum. Ég sá ekki marga möguleika fyrir mig til að geta tekið þátt í þessu verkefni. Til að byrja með vildi ég 

hafa allt náttúrulegt. Ég ætlaði helst að elda eða rækta fötin mín svo ég gæti hreinlega borðað þau og skilað þeim aftur til náttúrunar. Það eitt og 

sér að vinna með endurnýtt var ekki nóg í þetta sinn. Bekkurinn vann með endurnýtingu í samstarfi við Rauðakrossin í annarsárs sýningu. Þar 

kynnumst við ólíku ferli. Þrátt fyrir að læra margt í ferlinu fylgdi því einnig gríðarleg sóun og þannig upplifði ég ákveðna hræsni.  

Ég keypti ávexti á síðasta séns og gerði nokkrar tilraunir til að gera ávaxtaleður. Enn aðrar textílprufur gerði ég með þara, matarlími, 

pappír eða ull. Þessi vinna var bæði tímafrek og ópraktísk sem hafði sína kosti og galla. Þá var ég minnt á lokaniðurstöðuna, að ég væri nú í 

fatahönnun og væri að gera fatalínu. Þá fyrst fór ég að taka verkefnið til umhugsuanr og vinna útfrá því, með nýja stefnu. Þessar upphafs 

textílprufur nýttust mér þó í framvindu verkefnisins. 
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Myndv2. Skissur og klippur úr myndbandi frá hönnuði. 
 
Hugmyndavinna- myndbandsskissur 

Síðar í ferlinu gerir maður sér betur grein fyrir eðli verkefnisins og til hvers er ætlaðs af þér. Ég var mjög lokuð af í mínum kassa með alla þessa 

hluti/hugmyndir um það hvað ég gæti og mætti eða mætti ekki gera. Ég þurfti aðeins að taka verkefnið sjálft meira til umhugsunar og gerði tvo 

lista um það hvað ég ætlaði mér og hvers verkefnið ætlaðist til af mér. Þetta varð þannig að hluta verkefni eða rannsókn um verkefnið. Ég þurfti 

að útiloka ákveðnar aðferðir og hugmyndir og bjóða inn sjálfu verkefninu. 

Ég fór að líta til baka og skoða hvernig ég hafði áður notað myndbönd sem lokaniðurstöðu í áföngum. Ég vildi prófa að nota það sem 

nýjan upphafspunkt í þessu verkefni. Ég þurfti að komast að því hver væri siluettan mín þ.e.a.s. hvaða form ég ætlaði að vinna með og fyrir 
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hvern. Ég vann með sjálfa mig og velti því fyrir mér kvenmannslíkamanum og ólíkum byrtingamyndum hans. Hver er þessi kvenmannslíkami? 

Minn, þinn, eða þessi í blaðinu? Til að byrja með gerði ég myndband ein en svo í samtali við aðra bekkjarsystur mína þá ákváðum við í 

sameiningu að gera tilraun með að hjálpa hvor annari í myndbandi og finna þannig form. Að hluta til vorum við í svipuðum pælingum og gátum 

þannig hjálpast að við að ræða, skoða og mynda. Það var líka mjög áhugavert hvernig verkefnin okkar fóru í gjörólíkar áttir og enduðu sem 

hálfgerðar andstæður í útliti. Við hófum ákveðna vinnupælingar saman, fórum svo með það í sitthvort vinnurýmið og unnum þar úr því. Við 

komum svo saman á ný í sameginlegri vinnustofu og þekktum þannig verk hvor annarrar og gátum rætt og leiðbeint hvor annarri þegar við 

vorum orðanr of fastar í eigin skel.	

Það var ákveðin pressa á að við í bekknum tækjum afstöðu til þess fyrir hvern við værum að hanna, t.d. til þess hvort að við værum að 

hanna fyrir karl eða konu og hvernig týpa hann eða hún væri. Mín upplifun var sú að mörgum fannst þetta mjög tilganglaus pressa og með því að 

taka þessar ákvarðanir værir búið að setja ákveðin tón fyrir það sem línan ætti að vera. Kvenmannsfatnaður, karlmannsfatnaður og gildi þess. Til 

að byrja með hugsaði ég ekki um fatnaðinn í tengslum við kyn en seinna í ferlinu var niðurstaðan kvenfatnaður verandi kvenmaður að vinna út 

frá eigin líkama.	
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Mynd  3. Skissur og myndaklippur.  
 
Þetta ferli er allt einn „gjörnigur“ 

Ég fór á Feneyjartvíæringinn sumarið 2017 og sá þar verk eftir Franz Erhard Walther. Eftir að ég byrjaði að vinna með gjörningalist sem 

útgangspunkt kynnti mér verk hans betur. Í einu viðtali við hann er talað um hvernig verk hans eru óvirk á sýningu en eru til staðar fyrir 

áhorfandann til að virkja eða með gjörningi.1 Þannig er hluturinn skúlptúr. Það er einmitt þannig sem ég sé þennan fatnað, sem hluti sem liggja á 

safni óvirkir nema með ímyndun áhorfanda eða gjörnings. Ég vildi helst komast hjá því að sýna lokaverkefnið sem fatnað í búð eða álíka, heldur 

frekar sem óvirka hluti á einn eða annan hátt. Það gekk ekki alveg eftir þar sem hlutirnir á teikningunni urðu meiri fatnaður því leingra sem á 

																																																								
1 „Interview with Franz Erhard Walther,“ Youtube, 3:12, sótt 8.maí 2018, https://www.youtube.com/watch?v=lbjQACFgM_8 
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leið. En á vissan hátt var ég ánægð með það sem ég gat gert úr aðstæðum. T.d með því að festa flík beint við vegg og nýtingu á innsetningu 

okkar sem voru	ferhyrningur í nokkrum stærðum sem hengu úr loftum. 

Ég kynnti mér einnig listamanninn Hussein Chalayan það sem þeir eiga sameginlegt og heillar mig er hvernig þeir notast við 

gjörningalist í sínum verkum. Þeir eiga það sameiginlegt að vinna með mannslíkama, form, og virkjun hluta. 

	

 
Mynd 4. Efni og litir, myndir frá hönnuði. 
 
Litir, efni og tímaskipulag 

Ég hafði heyrt af og séð fyrri nemendur sem hafa eitt háum upphæðum í lokaverkefnið sitt. Auðvitað eru það ekki allir og einhverjir hafa kosið 

að endurnýta eða fara aðrar leiðir. Mér fannst þetta samt mjög bilað og ekki koma til greina fyrir mig. Þar hefur myndast hefð fyrir því að 
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nemendur fari til útlanda til að kaupa sér efni bæði vegna mjög takmarkandi úrvals hérlendis og kostnaði. Ég ákvað strax að fara ekki til London 

til að kaupa efni né ráða klæðskera í vinnu. Því geta fylgt einhverjar takmarkanir á efnisvali og framleiðslugetu en það hentaði vel mínu verkefni. 

Efnin í fatalínunni minni bygðust mikið á hreynum, hráum vinnufataefnum líkt og bómull eða stiga efni, hör og ull. Sum efnanna voru 100% 

náttúruleg á meðan önnur voru blönduð með gerviefnum og það var eitthvað sem ég þurfti að vinna með vegna takmarkandi úrvals hérlendis og 

tók í sátt þar sem það passaði við nýja stefnu verkefnisins. Á heildina litið var ég sátt með hvernig litir og efnin komu út saman. Til að byrja með 

var ég með mikið af ólíkum litum í litaspjaldinu. Síðar kemur að því að útiloka hluti og velja saman hvað passar með bæði efnis og litaprufum. 

Ég endaði með grunnlitina: gulan, rauðan, bláan og tvo gráa tóna. Þannig náði ég að halda í mjög ákveðna liti sem samsvöruðu vel við beinu 

formin og gáfu bæði húmor og alvarleika. 

Það var mikilvægt fyrir mig að ég gæti framkvæmt og gert þetta verkefni án þess að fara yfir um. Tímaskipulag var líka mikilvægt þvi ég 

var stressuð fyrirfram um að þurfa að taka mörg kvöld eða nætur í vinnu án svefns. Ég á bágt með að skilja hvernig það virkar. Það gengur ekki 

fyrir mig því ég þarf minn svefn. Tímaplanið gekk vel upp. Ég byrjaði mjög snemma að sauma prufur út frá teikningunum mínum. Það var í raun 

áður en ég var búin að velja lokateikningar. Ég var einfaldlega harðákveðin í því að vera mjög tímanlega svo að dæmið gengi upp. Það kom mér 

á óvart hvað maður lærði mikið í saumskap og með hverri prufu og flík sá ég hvernig ég hefði getað gert flíkina á undan betur eða öðruvísi. Það 

var góður skóli.  
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Mynd 5. Ljósmyndir af þremur ólíkum vinnusvæðum yfir tímabil verkefnisisns. 
 
Vinnurými 

Til að byrja með var ekki mikið vinnupláss uppí skóla og því fannst mér gott að vinna heima þar sem ég gat dreift úr mér og skilið við mitt 

vinnupláss eins og hentaði mér. Ég byrjaði á því að setja upp aðstöðu í kjallaranum heima sem gaf mér gott næði. Ég gafst fljótt upp á því og 

flutti mig upp í stofuna heima. Þegar nær dró tískusýningu og annars árs nemar luku við sína sýningu þá fengum við á þriðja ári að taka yfir 

stúdíóið í skólanum. Ég flutti mig þá þangað. Mér fannst gott að vera heima að vinna þar sem ég hafði nóg pláss og góðan vinnufrið. Í skólanum 

var meira stress í andrúmsloftinu. Ég og Sigrún bekkjarsystir mín, sem ég hef hóf ferlið með, fengum hliðarherbergið við hliðina á stúdíóinu og 

höfðum þannig mjög gott næði sem við vorum sáttar við. Það var sérstaklega gaman að koma inn í vinnurýmið okkar þar sem andinn var góður. 
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Það var gaman að sjá vinnu okkar saman og hvernig við höfðum þróast í ólíkar áttir þrátt fyrir samstarf í hugmyndavinnunni í upphafi. Það getur 

verið mjög drífandi að vinna með öðru skapandi fólki í rými og er það eithvað sem maður mun sakna og sækjast eftir seinna meir.  

 
Mynd 6. Myndir af fylgihlutum frá hönnuði. 
 
Fylgihlutir 

Í starfi mínu sem strandvörður geymi ég stundum verðmæti fólks og aðra hluti sem leynast í vösum þess. Ég myndaði þessa hluti til að skoða 

betur hvað leynist í vösum hjá fólki og hver þessi verðmæti eru sem vert er að geyma hjá mér. Síðar meir gat ég nýtt mér það þegar kom að því 

að setja hluti í vasa eða töskur í línunni minni. Ég smíðaði þrjú veski sem fylgihluti. Það lá frekar beint við að nota tréspítur sem ég ætlaði að 
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nota í upphafi í fötin. Veskin eru unnin útfrá teikningum fatalínunar og eru annarsvegar box eða ferhyrningur. Töskuanr eru gegnsæjar og sýna 

þannig vel innihaldið ólíkt flestum vösum og töskum sem fylgjir oft leyndardómur.    

Það getur verið flókið að finna rétta skó við fatalínu og gaman er að breyta þeim þannig þeir samsvari sér betur við verkefnið. Þegar við 

erum komin svo langt í hönnunarferlinu skifta allir aukahlutir og smáatriði miklu máli. Ég byrjaði að safna kúrekastígvélum sem ég fann á 

ýmsum nytjamörkuðum. Þau gerðu persónuna mína sterkari og var gott mótvægi við fatnaðinn. Stígvélin málaði ég í sömu litum og fötin, þar 

notaði ég bæði afganga að akríl málingu og spreybrúsa.  
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Mynd 7. Lokaskissur frá hönnuði. 
 
Skissur , dreip, lokateikningar 

Eftir að hafa skissað með myndbandi tók við blað og blýantur. Þannig skissaði ég ótal hraðskissur ásamt því að púsla saman myndbandaskissum 

og teikningum í Photoshop. Því fylgir svo vinna við að hreinsa, laga, bæta, minnka við sig og einfalda. Upphaflega var ég með mikið af ólíkum 

efnum og litum en svo hreinsaði ég til og komst alltaf nær lokaniðurstöðu. 
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Mynd 8. Frá lækningaminjasafninu á sýningardag. 

Tískusýning 

Fram að tískusýningunni unnu allir mjög mikið hver í sínu 

horni. Það var því  gaman að sjá loksins fötin á 

menneskjum, þessir hlutir sem höfðu verið teikning svo 

lengi og urðu svo að flík. Fyrri parts dags var plönuð 

myndataka fyrir þrjú look eða heildarútlit frá hverjum 

nemanda. Þetta þýddi bæði að allt þurfti að vera tilbúið 

daginn áður til að skipulagið gengi smurt fyrir svo allir 

næðu myndunum fyrir sýninguna. Bæði tískusýninginn og 

myndatakan fóru fram í lækningaminjasafninu á 

Seltjarnanesi. Hópurinn var almennt ánægður með að hafa 

fengið þessa staðsetningu eftir að hafa óskað eftir því. Það 

var þó margt sem fylgdi því að vera í þessu ókláraða hráa 

húsnæði. Hiti, rafmagn, klósett og fleiri græjum þurfti að 

redda, en skólinn sá alfarið um það. Það klikkaði eithvað 

með hitan sem kom aldrei þannig að það var mjög kalt 

baksviðs sem kom sér illa fyrir módelin og fólkið sem 

vann við hár og förðun. Það var engu að síðu góð 

stemmning og fólk var hjálpsamt og lánaði módelum 

jakka og hlýjar yfirhafnir á meðan þau biðu fáklædd. 
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Mynd 9. Tískusýningu 26. apríl, ljósmyndari: Leifur Wilberg Orrason. 
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Mynd 10. Uppsetning á kjarvalstöðum. 

 
Kjarvalsstaðir, framsetningu á sýningu og samvinna 
Eftir tískusýninguna tók við uppsetning útskriftarsýningunnar á Kjarvalsstöðum. Það var góð tilbreyting að þurfa vinna allar sem einn hópur við 

sameginlega uppsetningu á verkum okkar. Það gat verið erfitt að taka sameiginlegar ákvarðanir eftir allan þennan tíma, en allir þurftu að sleppa 

tökunum af einhverju. Það er mikilvægt í svona hópavinnu sem á að gerast á stuttum tíma að geta verið sáttur við ákvarðanir sem teknar eru þó 

svo að þú, ein og sér, myndir fara öðruvísi að. Okkur gekk ágætlega að skipta verkum niður og hjálpast þannig að við uppsetninguna. Ég held að 

við höfum mögulega verið eini bekkurinn sem hafi þurft að samstilla sig og sín verk við eina heild á þann hátt. Það virðist vera þannig hefð með 

fatahönnunina.  

 



	 17	

 
 

 
          Mynd 11. Lookbook, ljósmyndari: Óli Magg. 
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        Mynd 12. Lookbook, ljósmyndari: Óli Magg.  
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          Mynd 13. Lookbook, ljósmyndari: Óli Magg. 
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