
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Höfnun skilgreiningarinnar 
 

Greinagerð á lokaverkefni í fatahönnun frá LHÍ 2018 
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1. Insparation tekin frá skemmtanalífi fólks á mismunandi tímabilum, byltingum og allskonar 

einstaklingum. 

 
 
Hugmyndavinna  
 
Í Hönnunarferlinu byrjaði ég á því að rannsaka svo kallaða „Outsiders“. Ég skoðaði hverjir 

það eru sem telja sig ekki passa inn í ákveðin fyrirframgefin hóp. Út frá því fór ég að skoða 

minnihlutahópa og hvernig þeir virka í samfélaginu. Ég velti fyrir mér muninum á því að vera 

„maður sjálfur“ í litlu bæjarfélagi annars vegar og því að búa í stærri borg hins vegar. Út frá 

minni reynslu komst ég að því að það getur verið mjög erfitt að vera 100% maður sjálfur í 

minna bæjarfélagi og hlutir eins og að „koma út úr skápnum“ eða eitthvað í þá áttina eru oft 

gerðir þegar að sá aðili er búinn að flytja úr bæjarfélaginu. Nú er ég ekki að segja að þetta sé 

svona í öllum bæjum en það var mín reynsla. Maður kynnist fólki með svipuð áhugamál, 

fólki sem dæmir mann ekki og í raun fólk sem þekkir mann ekki út frá þeirri hugmynd um 

hver maður er og hvað maður hefur gert, heldur þeirri manneskju sem að maður er í dag. 



Út frá þessu fór ég því að velta fyrir mér tilganginum með merkingum eða svoköllum 

„labels“. Afhverju þarf að skilgreina allt og alla? Þarf ég að finna orð sem að passar við mig 

og er það orð þá að setja mig í eitthvern flokk? Afhverju er þessi stelpa kölluð drusla? Hvað 

er drusla? Gay, straight, by, Pan, hún, hann, hán, skinka, hnakki, trans, listinn er endalaus. 

Auðvitað er allt í lagi að setja sjálfan sig í flokk en það er óþarfi að fara að setja einhvern 

annan í flokk. Þegar allt kemur til alls snýst þetta eingöngu um að líða vel í egin skinni, vera 

frjáls og að skemmta sér í lífinu.  

Skemmtanalíf, djammið, er einnig stór þáttur í minni rannsókn. Ég, og að ég held 

margir aðrir finna fyrir því að á djamminu fær fólk ákveðin kjark í að þora að vera það sjálft. 

Ég fer að tala við fólk sem að ég hefði ekki þorað að gera annars, maður klæðir sig upp í föt 

sem að maður væri kannski ekki endilega í á venjulegum mánudegi í vinnunni. Mér fannst 

því virkilega gaman að skoða hvernig fólk hegðar sér á djamminu og hvernig það klæðist. Ég 

skoðaði myndir frá Studio 54, stakk tánum í Club kid menninguna og hafði gaman að því að 

rannsaka fyrir og eftir myndir af fólki á djamminu. Þá er ég að meina hvernig það lítur út 

annarsvegar áður en það fer á djammið og hins vegar  þegar það kemur heim eftir gott 

djamm. Maður lítur oftast mjög vel út áður en maður fer á djammið en þegar maður kemur 

heim lítur maður oft ekki eins vel út. Ég nýtti mér það að skoða þessar myndir í rannsókninni 

en sjá má á þeim fjölbreyttar „siluettur“, skart og liti. Djammið er mikill partur af 

skemmtanarlífi margra og á það vel við um minn vinahóp. Ég fékk því vinkonu mína til að 

semja ljóð um djammið til þess að ég gæti notað það í textílvinnunni. Hún samdi mjög 

skemmtilegt ljóð sem hljómar svona.            Losabragur (óðurinn til óreglupésans) 
Með brotna löngutangarnögl. 

Nettan náladofa 

Litlar mýs um löndin öll 

Liggja nú og sofa. 

 

Þó úti (hríðin) fjúki 

Er í mig komin púki 

Ég fæ mér bara smá 

Það má.. 

 

Allir hérna eru sætir 

Er dómgreindina vætir 

Ef ég kæmist í skyndi 

Ég myndi.. 



 

Að vera í Pelsi 

Og frökk í fasi, 

Fagna frelsi 

Og vera í glasi 

 

Pota tám í svíðandi svað 

Og hvað? 

 

Var spurð hvort ég mig ekki „kynni“ 

Það má víst ekki reykja inni 

Eigðu mig á fokking fæti 

Ég fer þá niðrá Austurstræti.. 

(mér) gæti. 

-Sædís Harpa Stefánsdóttir 

 

„Mér gæti“ er orðatiltæki eða svo kallað „slang“ sem að var mikið notað á Höfn í Hornafirði 

fyrir nokkrum árum og ef að maður notar það í dag eru það aðeins Hornfirðingar sem vita 

hvað er átt við. Það þýðir í raun að vera alveg sama. Mér finnst því mjög gaman að nota 

orðatiltækið í verkefninu sem tengist heimabænum mínun og þess má til gamans geta að 

lagið sem spilað var undir á tískusýningunni er eftir bekkjabræður mína frá Höfn. En 

verkefnið tengist því einnig að vera alveg sama. Kjarninn í því er að gefa skít í normið, vera 

maður sjálfur, hætta að hugsa um hvað örðum finnst og hafa gaman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prentferli. 

	



Textílvinna 
í textíl vinnuferlinu var mikilvægt að prófa sig áfram með allskonar efni og aðferðir. Ég sótti 

mikinn innblástur fyrir textílhugmyndavinnu þegar að ég var í bílskúrnum hanns pabba. Þar 

voru margir  veggir bleikir með neon grænum blettum, sumir gulir og aðrir steypugráir. En 

það sem að hreif mig mest voru öll verkfærin sem að hengu hengu upp á vegg í allskyns 

litum og gerðum. Ég ákvað að prófa mig áfram með allskonar nagla og bolta og gerði nokkrar 

efnaprufur með því að sauma verkfærin út með swarovski kristöllum sem gaf mér ákveðið 

jafnvægi á milli þessa hefðbundna og þess óhefðbundna. Hugmyndin á bak við verkfærin var 

sú að taka hlut og færa hann í umhverfi sem hann á ekki beint heima í og á það að tákna að 

stundum er gott að breyta um umhverfi og engar reglur eru að fara að segja manni til um það 

hvar maður á að vera. Verkfæri eru ekki gerð til þess að vera í fötum en þegar að ég prófaði 

að gefa þeim annað hlutverk fengu verkfærin nýjan lit og nutu sín mjög vel. Ég sá að það 

myndi taka mig mikinn tíma að sauma allt þetta dót á flíkurnar og ákvað því eftir miklar 

hugleiðingar að fara aðra leið þar sem að ég gat fengið pabba í lið með mér til þess að 

auðvelda mér verkið. Við pabbi fórum saman í Byko og  keyptum stangir, skífur og bolta í 

allskonar stærðum. Pabbi fór með allt dótið heim á Höfn þar sem hann sagaði í sundur 

stangirnar og límdi svo skífurnar á endana. Úkoman var stöng með skífu þar sem hægt var að 

skrúfa boltann í efni sem búið var að gera göt á. Ég prufaði allskonar aðferðir með krækjur og 

kósa, að tengja efnin saman á öðruvísi hátt, prófaði mig áfram í printinu, saumaði út allskonar 

stafi og hluti, og setti saman litapalettur.  

Textíl vinnan mín er svolítið örðuvísi en hið hefðbundna og var það sú hugmynd sem 

kom mér áfram í efnavali og litum að taka hluti sem eiga ekki beint að passa saman en þegar 

að uppi er staðið þá eiga ekki að vera neinar reglur um það hvað á að passa saman og hvað 

ekki, stíft eða mjúkt, þungt eða létt, stórt eða lítið, skyptir ekki máli, ég blanda þessum 

hlutum bara öllum saman og mynda heild. En línan mín snýst um að brjóta allskonar reglur 

sem að samfélagið hefur gefið okkur.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skissuvinna og loka útkoma 

 
Skissuferlið hófst með því máti að við fengum að leika okkur með allskonar hugmyndir í til 

dæmis photoshop í fimm vikur. Ég notaði efnaprufurnar mínar sem að ég hafði unnið að fyrir 

jól og tók myndir af þeim og færði þær svo inn í photoshop. Þar blandaði ég saman 

prufunum, notaði myndir sem að ég hafði fundið í rannsóknarvinnunni og fór að blanda þeim 

saman. Allskonar djamm myndir frá tíma studio 54, club kid menningunni en einnig myndir 

úr mínu eigin lífi. Þegar að ég var búin að leika mér með þessi form og hluti tók alvaran við 

að reyna að finna út hvernig línan mín ætti að líta út.  

 

3.	Myndir	af	textíl	ferli.	



 

 
 

Ég fór að dreipa á gínur með gömlum fötum og notaði keðjur og verkfæri til þess að blanda 

saman. Ég tók alltaf mynd eftir hverja breytingu á gínu og settist svo fyrir framan tölvuna og 

fór að búa til allskonar form á líkama með formunum sem að ég var búin að búa til á gínunni. 

 

4.	leikið	með	allskonar	form	og	liti	í	photoshop.	

5.	Nokkrar	útgáfur	af	dreipi	á	gínum.	



Þegar að búið var að vinna mikið í tölvunni prentaði ég allt út og fór að teikna flíkur með 

myndirnar mér til hjálpar. Ferlið snérist mikið um að dreipa á gínu fara svo í photoshop 

prenta út og teikna, svo vantaði eitthvað inn í, þá fór ég aftur á gínuna, því næst í photoshop 

og endaði á að teikna og svona gekk þetta nokkra hringi þar til að ég stóð loksins uppi með 

tíu heildarútkomur eða eins og maður segir tíu „outfit“ sem þróuðust svo aðeins á meðan 

ferlinu stóð. 

Línan mín er mjög blönduð þar sem að ég nota hefðbundin efni eins og ull, silki og 

flauel á móti  PVC, metalic silfur efni og verkfæri, enda hugmyndin að blanda saman því sem 

„á að vera“ og því sem „á ekki að vera“. Línan er einnig blanda af „glamour“ og „pönki“ 

glansmyndin af djamminu, fínu kjólarnir og allir skartgriprinri á móti keðjum, 

uppreisnarseggjum og leðri. 

 

 

 

 

Sniðaferli 
Þegar að allt var eins ákveðið og það gat orðið hófst sniðaferlið. Sniðaferlið var að mínu mati 

langt erfiðasta ferlið. Ég hef aldrei gert svona flókin snið og í svona miklu magni á ævinni 

enda ekki með mikla reynslu í sniðagerð. En það var aftur á móti ótrúlega gaman að koma 

sjálfum sér á óvart með því að prófa sig áfram, redda sér og lesa sig til. Ég lærði ótúrlega 

mikið á því. Þegar að sniðin voru nokkrunvegin komin saman þá hófst prufugerð þar sem að 

við saumuðum flíkurnar saman í rúmfötum og allskyns ódýrum efnum til þess að sjá hvernig 

flíkin kom út. Þegar að flíkin var ekki eins og hún átti að vera var farið aftur í sniðið þar sem 

því var breytt og lagað. Þegar að flíkin var svo orðin nokkurnvegin fullkomin var við engu að 

bíða en að byrja að sauma í loka efninu.  

6.	Lokaútkoma	í	skissuvinnu.	



 

 
 

 

Efni og litaval 
Þar sem að ég var að vinna með mikið af verkfærum og keðjum var mikilvægt að efnin mín 

væru gæðaleg og fín. Ég gerði mér grein fyrir því að það væru ekki miklir möguleikar fyrir 

mig að finna þessi dýru og vönduðu efni hér á landi. Ég ákvað því að fara til London í nokkra 

daga og kaupa allt efnið. Áður en förinni var haldið til London fór mikill tími í að negla 

hvaða efni ég vildi nota, hvaða liti, hversu mikið o.s.frv. Ég prófaði allskonar 

litasamsetningar en í lokin stóð ég uppi með fremur kalda línu með mikið af bláum, 

fjólubláum, gráum, silfruðum og öðrum köldum litum. Ég ákvað að best væri að kaupa ull, 

flauel, silki og fleiri lúxus efni.  

Ferðin til London var mjög lærdómsrík með stífu prógrami frá níu til sex. Ég vildi 

byrja á því að fá yfirsýn með því að skoða allar helstu búðirnar, fá prufur og skoða verð. Það 

tók um það bil tvo daga að safna prufum og svo byrjaði ég að eyða. Ég var mjög ánægð með 

efnin sem ég fékk úti og mörg þeirra voru efni sem að voru ekki á listanum áður en að ég fór 

út. 

 

 

 

 

 

 

7.	Sniðaferli.	

8.	Efna-	og	litaspjald.	



 

Vinnuferli eftir London  
Ég fann fyrir alvöru verkefnissins þegar flugvélin lennti á Keflavíkurflugvelli. Við tók mátun 

og síðustu tilraunir með prufur áður en klippt var í efnin. Ég breytti efnunum ekki mikið með 

textílvinnu en saumaði þó út með perlum í flauel sem að þakti jakka og buxur. Ég  gerði 

einnig göt í ull og skúfaði rónnum í og prentaði ljóðið á Silki og festi meira en 300 kósa í 

fötin til að krækja keðjum og klútum í. Ferlið gekk vel en auðvitað misvel. Þegar að uppi var 

staðið var ég með tíu heildarútlit eða  „outfit“ sem að voru samtals um það bil 23 flíkur. Ég er 

ótúrlega ánægð með útkomuna.  

Tískusýningin gekk mjög vel. Sýningin var í safni sem að er enþá í byggingu á 

Seltjarnanesi. Ótrúlega falleg og flott umhverfi. Þrátt fyrir kulda, rafmagnsleysi klukkutíma 

fyrir sýningu og leka út frá rigningu var þetta allt þess virði í lokin þar sem að sýningin var 

virkilega vel heppnuð. Daginn eftir sýningu var svo prófdæming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.	Brot	af	ferli	í	loka	efnum.	



 

Uppsetning á sýningu á Kjarvalsstöðum  
Mánudaginn eftir sýningu settum við upp aðra sýningu á Kjarvalsstöðum. Við sem hópur 

ákváðum að gera eitthvað aðeins öðruvísi í ár en hefur verið hingað til og keyptum spítur og 

fórum að smíða ramma í allskonar stærðum og gerðum sem við máluðum svo hvíta. Við 

hengdum flíkurnar svo upp með fiskilínu sem var krækt í loftið og hengdum rammana á líka. 

Við lékum okkur með að láta rammana gegna ákveðnum tilgandi með fötunum. Hugmyndin 

með rammana eða kassana var sú að fara út fyrir rammann eða kassann enda var það 

undirliggjandi þráður hjá flestum að læra að fara út fyrir kassann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.	Uppsetning	af	mínu	verki	á	Kjarvalsstöðum.	



 

Lokaorð 
Þessir sex mánuðir skipta ótrúlega miklu máli í mínu lífi. Ég lærði ótrúlega mikið.  Ég lærði 

meðal annars mjög mikið í sniðagerð, hvernig ég get bjargað mér, ég lærði mikið á því að 

fara til London að versla efni sem er sannarlega meira mál en ég hélt. Ég lærði að vinna með 

fagfólki og fólki sem vildi hjálpa mér. Ég lærði að stjórna og lærði almennt mjög mikið um 

sjálfa mig og hvar styrkleikar mínir liggja. Það er gaman að líta til baka og sjá hversu mikið 

ég er búin að þroskast sem hönnuður og manneskja á þessum þremur árum í 

Listaháskólanum. Ég er mjög þakklát fyrir þessa reynslu.   

 

	

	

	

 
	

11.	Myndir	frá	tískusýningu.	



	



	



	



	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

12.	Myndir	frá	myndatöku	á	sýningardag.	



	

 

Myndaskrá 
 

1. Myndir af innblæstri „Moodboard“. 

2. Myndir frá prentunar ferli. 

3. Myndir af bílskúrnum hans pabba og efnaprufur.  

4. Skissur gerðar í photoshop. 

5. Brot af drape ferli á gínu.  

6. Loka útkoma í skissuferli. 

7. Myndir frá sniðaferli. 

8. Efna- og litaspjald. 

9. Brot úr ferli eftir London.  

10.  Uppsetning af mínu verki á Kjarvalsstöðum. 

11.  Myndir teknar á tískusýningunni. 

12.  Myndir úr myndatöku á sýningardag.  


