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Hér verður farið yfir 4-5 mánaða hönnunarferli, allt frá rannsóknarvinnu og vinnuferli 

til lokaniðurstöðu. Mikil áhersla er lögð á hugmyndina á bakvið verkið þar sem hún 

spilar stóran þátt í hönnuninni en einnig verður sagt frá vinnuferlinu, hvað fór vel og 

hvaða mistök gerðust sem spiluðu að lokum lykilhlutverk í velgengni línunnar. 

 

Hönnunarferlið 
Að vera maður í karllægri stöðu eða íþrótt þar sem klæðst er einkennisbúningum og 

allir verða að vera ein heild, allir eins, gerir það oft að verkum að þeir festast í 

búningnum. Þeir festast í ákveðnu hlutverki, ekki einungis þegar þeir eru við störf 

heldur einnig í þeirra daglega lífi. 

 Ferlið hófst í byrjun desember, á þeim tíma vann útskriftarhópurinn mikið í 

því hvað við vildum hafa sem okkar hugtak, sem yrði þá okkar innblástur í ferlinu. 

Snemma í því ferli hafði ég verið spurð um það hvort ég upplifði mikla fordóma þar 

sem ég er kona gift konu. Því hafði ég svarað neitandi enda fannst mér ég ekki hafa 

upplifað svo mikla fordóma, eða var í það minnsta í afneitun með það. Þetta sama 

kvöld fórum við konan mín út að spila billjard og tveir menn af erlendum uppruna 

spurðu okkur hvort þeir mættu spila með, jájá það var sjálfsagt mál. Þeir virtust 

almennilegir þar til að við sögðum þeim að við værum giftar. Við þessi orð 

snarbreyttust mennirnir og út úr þeim kom ekkert nema fordómar. Þeir spurðu hvort 

okkur vantaði ekki karlmann í sambandið, hvort þeir mættu vera með í 

svefnherberginu o.s.frv. . Ég fékk algjörlega nóg og stoppaði þá grátandi.  

Líklega vegna umræðunnar fyrr um daginn tók ég þetta sérstaklega inn á mig. 

Enda ekki í fyrsta, annað né síðasta skipti sem einmitt þetta gerist, ég bara hafði ekki 

hugsað þetta sem fordóma fyrr en þarna. Fordómar hafa alltof oft, meðvitað og 

ómeðvitað, gert það að verkum að ég og konan mín sleppum því frekar að tilkynna 

samband okkar eða sýna það sem við erum í raun og veru í stað þess að takast á við 

fordómana sem mæta okkur. 

 Út frá þessu fór ég að skoða fólk sem fær ekki að vera það sjálft án þess að 

geta átt von á því lenda í hættu, meðal þeirra fremstu þar í flokki eru samkynhneigðir 

karlmenn. Þetta hefur haft það í för með sér að karlmenn ákveða oft frekar að lifa 

lífinu í feluleik á bakvið búning frekar en að sýna það sem þeir rauverulega eru af ótta 

við að eiga erfitt líf vegna fordóma. Enn til dagsins í dag eru aðeins örfáir karlmenn í 

Bandaríkjunum sem hafa komið út úr skápnum og dæmi eru um það að menn hafa 



meðvitað valið sér karlmannlegustu íþróttina eða starfið til 

þess að ná alveg örugglega að sýna karlmennskuna og vera 

„alvöru karlmenn“.1 

 Það sem ég ákvað þar af leiðandi að skoða betur og 

nota sem minn innblástur voru samkynhneigðir menn í 

karllægum stöðum, þar sem þeir leyfa ekki þeim sem þeir 

raunverulega eru að skína. Útfrá því fór ég að skoða formið á 

einkennisbúningum en vildi leika mér með efnið og gerði 

helling af efnis prufum þar sem að mikið af litum og glimmeri 

var notað. Þrátt fyrir alla litina og glimmerdýrðina varð ferlið 

mjög erfitt fyrir mig andlega um stund vegna þess að samhliða 

var ég enn að skoða myndbönd tengd þessu og sá hversu 

hrikalegur þessi heimur getur verið og hversu slæmt fólk í 

nákvæmlega sömu stöðu og ég getur haft það. Þetta varð til 

þess að litirnir og glamúrinn dvínuðu helling í takt við mína eigin líðan. Ég tók þá 

ákvörðun að hugsa þetta ekki út frá kynhneigð, þar sem að kynhneigð skiptir mig 

engu máli og var einmitt alltaf að trufla mig þegar ég var að kynna verkefnið mitt, að 

þetta stæði svona sterkt með „samkynhneigðum“ körlum.  

 Ég færði fókusinn á karlmennskuna, karla í þessum sömu starfshlutverkum, 

stöðum þar sem að karlmennska er oft yfirgnæfandi. Við það eitt að taka þá ákvörðun 

batnaði líðan mín. Ég ákvað að hafa restina af ferlinu skemmtilegt og smita línuna af 

mínum húmor. Litirnir létu sjá sig aftur mér til mikillar ánægju. Ég lék mér mikið 

með karllægar hugmyndir og blandaði saman stórum karlmannlegum formum og 

kvenlegri línum sem að karlmaður myndi oft á tíðum ekki klæðast vegna þess að það 

tengist „kvenleika“.  

																																																								
1	Chris	Hine,	„As	LGBT	Rights	Progress,	Why	Do	Gay	Athletes	Remain	in	the	Closet?“	
Chicagotribune.com,	25.	júní	2016,	,	sótt	24.	mai	2018,	
http://www.chicagotribune.com/sports/ct-gay-athletes-stay-in-closet-spt-0626-
20160624-story.html.	

Mynd 2. Myndir úr vinnubókinni. 

Mynd 1. Litaglaðar og 
glansandi efnaprufur í 
byrjun ferlisins. 



 Hönnunarferlið var í raun og veru mjög frjálst, hver og einn notaði þær 

aðferðir sem hefur reynst þeim best síðastliðin þrjú ár, en Linda kennari hvatti okkur 

þó til að nota líka Photoshop. Þangað er hægt að henda í rauninni hverju sem er inn til 

að fá skrítin form sem hægt er að vinna með lengra. Þá aðferð notaði ég mest til að 

byrja með. Ég prentaði myndirnar svo út og teiknaði yfir til að fá enn nýrri form eða 

til að einfalda það sem komið var. Orðið WARR varð til í Photoshop þegar ég notaði 

hockey hanska til að gera form, á hanskanum stóð WARRIOR sem er einmitt mjög 

viðeigandi við hugtakið mitt, en eftir vinnslu stóð eftir WARR og fannst mér það 

koma skemmtilega út og einmitt passa við þemað þar sem þetta hljómar eins og 

„kynþokkafyllri“ útgáfa af WAR. 

 

 

Efni, munstur og litaval 
Efni, munstur, litir og litasamsetning gengdi mjög stóru hlutverki í þessum leik. 

Ég valdi litina í takt við þemað, skoðaði klassíska liti í íþróttafatnaði, þar spila rauður 

og dökkblár oft á tíðum lykilhlutverk. Ljósu litina valdi ég vegna samspilsins á 

karlmennsku og kvennleika, en ljósir litir eiga 

það oft til að tengjast frekar kvennleikanum. 

Guli liturinn er svo sterkur og jákvæður litur 

sem stendur meðal annars fyrir gleði. Ég lék 

mér að því að setja saman liti sem eru ekki 

hefðbundnir saman og fannst einstaklega 

skemmtilegt þegar mér tókst að vera alveg á 

mörkunum við að það gengi ekki upp, en þó 

réttu megin við línuna. Samsetning litanna 

myndaði sterka lita heild sem átti að gefa 

línunni bæði kraft og gleði.	 

 Munstrin voru einnig vel valin, en í B.A. ritgerðinni minni skrifaði ég um 

afrísk munstur, hver munsturs bútur hefur mjög sterka merkingu og getur ekki hver 

Mynd 3. WARR logo línunnar. 

Mynd 4. 5/10 lookum hangandi á Kjarvalsstöðum 



sem er klæðst hvaða munstri sem er. Mikilvægt er að munstrið á hverri flíki hæfi 

þeirri manneskju sem klæðist því, því munstrin segja eitthvað um manneskjuna. Eftir 

að hafa lesið mér mikið til um afrísku munstrin og skrifað ritgerðina, var ég staðráðin 

í því að mig langaði að hafa afrísk munstur í minni línu. Það var þó erfitt verkefni að 

finna réttu munstrin með réttu merkinguna sem hentuðu einnig minni fagurfræði.  

Mynstrin þrjú sem ég valdi voru rautt efni með munstri af fjöðrum páfugls, hvítt og 

svart teinótt efni og blátt glansandi efni með drekaflugu munstri. 

 

Karlkyns páfugl er litríkur og skreyttur. Hann stendur fyrir þá 

fegurð sem við getum náð þegar við leitumst við að sýna okkar 

sönnu liti. 

 

Hvítir og svartir ferningar tákna aðskilnað fáfræði og 

þekkingar. Hvítur táknar upphaf náms og lærdóms en svartur 

uppsöfnun visku. 

 

Drekaflugan táknar breytingu á eigin sjálfsmynd, skilning á 

dýpri merkingu lífsins og aðlögunarhæfni. 

 

 

Tveimur vikum fyrir skil hafði ég ákveðið að hafa allt tilbúið og 

ætlaði ég að nota þær vikur í loka frágang og til að betrumbæta. 

Þá kom hugmyndin með pallíetturnar, það vantaði eitthvað til að toppa þessa gleði 

sem átti sér stað í flíkunum. Ég ákvað að sauma pallíettur í munstrin til að draga 

þau meira fram og einnig fyrir „wow factorinn“ þegar ljósin myndu kastast á flíkina 

á tískupallinum.  

 

Efniskaup 
Ég fór til London að versla efni fyrir línuna, sem var mjög góð ákvörðun, enda 

efnaúrvalið þar mun betra en hérna heima og verðið einnig skárra. Fyrsta daginn minn 

í London rambaði ég inn í hverfi rétt fyrir utan London þar sem margir innflytjendur 

búa. Þar var allt morandi í efnabúðum frá öllum heimshornum og efnin þar á mjög 

góðu verði. Þar fann ég búð með helling af afríkskum munsturbútum. Bútarnir eru 

Mynd 5. Afrísku 
munstrin sem ég 
notaði í línunni. 



gerðir í Hollandi í Vlisko verksmiðjunni sem er sú allra stærsta í þessum bransa. 

Bútarnir voru aðeins seldir í 6 metra lengjum og hver bútur kostaði um 1.400kr. Ég sá 

þrjú munstur sem gripu mig um leið og við nánari skoðun pössuðu þau fullkomlega 

fyrir línuna vegna merkingu þeirra og lita eins og áður segir.  
 Þennan fyrsta dag í London fann ég langstærsta hluta efnisins sem ég kom svo 

til með að nota.  Ég slapp mjög vel með verðið á fyrsta degi. Dag tvö vantaði mig þó 

enn helling og ákvað að fara á götu með nánast einungis efnaverslunum en þar sá ég 

að ég hafði sloppið rosalega vel fyrsta daginn, þar sem efnin voru talsvert dýrari, 

en úrvalið töluvert betra. Að þræða efnaverslanir er eitt það skemmtilegasta og mest 

krefjandi sem ég hef gert. Ég er svo hvatvís að ég var ekkert að taka efnaprufur, fara 

með þær heim og máta saman heldur var allt keypt á staðnum eftir miklar 

vangaveltur. Ég var með möppu með mér, fulla af teikningum, textum og skipulagi og 

fletti ég henni  u.þ.b.100 sinnum í hverri búð til þess að sjá hvort að hin og þessi efni 

pössuðu eða ekki og hvernig allt færi saman. Konan mín, Linda, var sem betur fer 

með mér í ferðinni og aðstoðaði mig við ákvarðanatökur. Eftir dag tvö voru mest 

megnið af efnunum komin nema tvö sem höfðu reynst erfið að finna vegna þess að ég 

var ekki nógu sátt með það sem ég hafði séð og var alltaf eitthvað inní mér að segja 

mér að ég gæti fundið betra og gekk það allt upp eftir óskum. London ferðin gekk 

vonum framar og kom ég heim með flest allt sem mig vantaði. 

 

Vinnuferli 
Strax eftir heimkomu tók við sniðagerð. Það var í mínu tilfelli tímafrekasti hluti 

ferlisins og var mikill spenningur að fá að sauma í loka efnin. Ég tók þá ákvörðun að 

fá ekki klæðskera með mér í vinnuna eins og flestir hafa gert hingað til heldur vildi ég 

gera þetta allt sjálf og læra sem mest í leiðinni. Ég lærði svo ótrúlega margt í ferlinu 

en var jafnframt stundum nálægt því að gefast upp þar sem þetta 

reyndi oft á þolinmæðina. Í sniðagerðarferlinu byrjaði ég flestar 

flíkur á því að annaðhvort notast við grunnsnið og breyta því eða 

teikna upp snið eins og mér fannst meika mest sens, gera prufu í 

efni, máta og breyta, rífa svo upp efnið eftir breytingu, gera nýtt 

snið, sauma það í efni, máta og oft á tíðum þurfti að endurtaka 

þetta aftur, ef ekki þá var sniðið tilbúið fyrir loka efnið. Ég fékk 

ömmu mína til liðs við mig og var hún mikil hjálp við að klippa í Mynd 6. Vinnuaðstaðan í stofunni. 



efni eftir að ég hafði gert sniðið. Það sparaði mér heilmikinn tíma. Mamma leyfði mér 

að yfirtaka stofuna heima hjá sér með 2,5 metra sniðaborði, iðnaðar saumavél, 

strauborði og öllum græjum. Án þeirra tveggja hefði þetta verið margfalt erfiðara en 

það var fyrir og er ég þeim óendanlega þakklát.	 

 Þegar ég var byrjuð að sauma í endanlegu efnin, breytti ég nokkrum efna 

samsetningum og færði sumar flíkur á milli outfitta. Við þessar breytingar kom í ljós 

að samsetningin á loka fötunum mínum passaði engan veginn saman, þ.e. efnið á 

buxunum og efnið á skikkjunni. Þar sem það fara tæpir 4 metrar af efni í skikkjuna 

átti ég ekkert afgangs sem gæti gengið. Ég fór í búðir hér heima og áttaði mig á því 

betur en nokkurntímann hvað úrvalið er lítið. Þá tók við smá panikk þar sem ég 

hugsaði um að kaupa mér flug til London, út og heim sama dag. Ég mátti samt engan 

tíma missa við saumaskap svo að konan mín bauðst til að fara fyrir mig. Ég ákvað að 

kíkja inn á Amazon og sjá hvort ég finndi það sem ég vildi, sem var gult gervi loð. Ég 

fann nokkrar misdýrar gerðir af því, en enginn sendi til Íslands. Fyrir utan það fannst 

mér mjög erfitt að kaupa efni á netinu, ekki vitandi hvernig það kæmi út í raun og 

veru. Að lokum tókst mér að fá sent efni sem ég vildi og við tók viku bið. Var efnið í 

alvöru flott eða hræðilegt? Viku seinna kom efnið og sem betur fer var það fullkomið! 

Ég ákvað að nota hluta af efninu sem átti upprunnalega að vera í skikkjunni og klippa 

út hluta af því og nota sem skraut neðst á skikkjuna. Það tók heilan dag að klippa það 

út og annað eins að sauma það á skikkjuna. Útkoman var þó algjörlega þess virði.			

 

 Einhverjar smávægilegar skyndi breytingar áttu sér stað, annaðhvort í hvatvísi 

minni eða vegna þess að ég átti ekki nóg af efni til að láta flíkina ganga upp svo að 

Mynd 7. Fyrra skikkjuefni klippt og skrautið saumað á felldinn. 



maður þurfti að redda sér. Útkoman varð alltaf betri en sú fyrri, mér til mikillar 

ánægju. Þrátt fyrir nokkrar breytingar hélt línan samt alltaf sama fílingnum.  

 Eins og áður sagði fannst mér skyndilega tveimur vikum fyrir skil að ég hefði 

rosa mikinn tíma svo ég ákvað að sauma pallíettur í afrísku munstrin til þess að gera 

þau aðeins mikilfenglegri. Það tók að sjálfsögðu margfallt lengri tíma en ég áttaði mig 

á svo að í það fékk ég nokkra hjálparálfa og saumaðar voru um 10.000 pallíettur. Sú 

vinna skilaði sér þó algjörlega, og ég var himinlifandi með lokaútkomuna á því. 

 Sýningin sjálf gekk í heildina mjög vel og voru mjög blendnar tilfinningar 

eftir hana. Þar eftir tók við ein helgi í frí og svo strax á mánudeginum tók við 

uppsetning á útskriftarsýningar Hönnunar- og arkitektúrsdeildanna. Lítil orka var þá 

eftir, en sýningin átti að opna á föstudeginum.  Það var ekkert annað í boði en að setja 

allt í fimmta gír og klára þetta með stæl.  

 Í heildina litið gekk allt ótrúlega vel og var ferlið mjög skemmtilegt en þó 

algjör rússíbani. Miklar sveiflur á tilfinningum, lítill svefn, lítill matur en á sama tíma 

með því skemmtilegra og mest krefjandi sem ég hef gert. Það sem ég lærði á þessum 

4-5 mánuðum var heill hellingur, mér var algjörlega hent út í djúpu laugina og náði ég 

að synda í land eftir töluverðan öldugang. Ég fékk staðfestingu á því sem mér hefur 

alltaf fundist, að fylgja ekki straumnum heldur hjartanu, sama hvað aðrir gera eða 

segja. Fyrst og fremst að hafa trú á mér og leyfa mér að skína. 

Mynd 8. 2 af 3 lookbook myndum sem teknar voru á sýningardaginn. 
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Við getum klætt okkur í einkennisbúning en komust við einhvern tímann úr honum? 
Einkennisbúningurinn er oft notaður til að mynda heild. Jafnvel fela það sem í raun og 
veru býr í manninum ef það er ólíkt „norminu“ í stað þess að leyfa innra sjálfinu að 
skína. 

Munstrin í línunni eru afrísk munstur og hafa þau öll sína merkingu. 

Karlkyns páfugl er litríkur og skreyttur. Hann stendur fyrir þá fegurð sem okkur getur 
áskotnast þegar við leitumst við að sýna okkar sönnu liti. 

Hvítir og svartir ferningar tákna aðskilnað fáfræði og þekkingar. Hvítur táknar upphaf 
náms og lærdóms en svartur uppsöfnun visku. 

Drekaflugan táknar breytingu á eigin sjálfsmynd, skilning á dýpri merkingu lífsins og 
aðlögunarhæfni. 

 

 


