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Leiðbeinendur í verkefninu voru Katrín María Káradóttir, Linda 
Björg Árnadóttir, Aníta Hirlekar, Anna Clausen og Soffía Dröfn 
Marteinsdóttir. Hér verður fjallað um ferlið, rannsóknina og 
úrvinnsluna.

Verkefnið fjallar um sjálfsmyndina og það sem mótar okkur. Við 
lifum á tímum þar sem sjálfsmynd ungra manna er að breytast og 
við getum verið hvað sem er og hver sem er. Áhrifin koma úr ým-
sum áttum og allt hefur áhrif hvað á annað. Í verkefninu er vísað 
í þekktar fyrirmyndir ungra manna og þær settar í samhengi við 
nýjar hugmyndir um karlmennskuna í dag.

Hvað hugsar listamaðurinn þegar hann málar sjálfsmyndir?
Er það myndræn útgáfa af því hvernig hann sér sjálfan sig?
Er það myndin sem að hann vill varpa út í samfélagið af því 
hvernig aðrir sjái hann?

Við erum mótuð af umhverfinu og draumórum okkar.
Andstæður skapa nýjungar, andstæður skapa dýpt.
Jafnvægi ríkir á yfirborðinu en andstæður eru undirliggjandi.
Allt hefur áhrif hvað á annað.
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Myndir 1 - 4: Úr skissubók hönnuðar



Hugmyndin kviknaði þegar ég var að skoða sjálfmyndir eftir Egon 
Schiele. Ég notaði þær sem útgangspunkt í rannsóknarvinnunni. 
Ég velti fyrir mér hvernig sjálfsmynd ungra manna er að breytast 
á okkar tímum og fór í framhaldi af því að skoða hvernig þekktir 
karakterar hafa verið fyrirmyndir fyrir unga menn í gegnum árin. 

Út frá myndum Egon Schiele hugsaði ég um listamanninn eða 
bóhem manninn sem lifir fyrir listina, en hann varð að undirstöðu 
fyrir karakterinn sem að ég fór að hanna út frá.

 5

 5
 6

 7  8

Myndir 5 - 8: Úr skissubók hönnuðar



Þegar ég hanna finnst mér spennandi að vinna með andstæður, 
því að andstæður skapa nýjungar. Ég ákvað að rannsaka herman-
ninn sem andsvar við bóhem-manninn. Hermenn hafa lengi verið  
fyrirmyndir fyrir unga menn. Þannig hefur fatnaður hermanna ein-
nig lengi verið mikil uppspretta af innblæstri í herratísku síðustu 
áratugi.
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Myndir 9 - 14: Úr skissubók hönnuðar



Fyrst ég var komin af stað í að rannsaka myndlistarmenn og her-
menn sem að bæði tilheyrðu vestræna heiminum þá langaði mig 
að bæta við nýjum vinkli í rannsóknarvinnuna. Til að fá andsvar við 
vestrinu ákvað ég að sækja innblástur frá austrinu. Þetta snérist 
einnig um að skoða þá þætti sem móta okkur. Með aukinni veral-
darvæðingu eru mismunandi menningarheimar aðgengilegri og 
þar af leiðandi aukin uppspretta af innblæstri.

Ég setti þetta í samhengi við upphafið að rannsóknarvinnunni. Mér 
finnst við lifa á þeim tíma að maður getur verið hvað sem er og 
hver sem er. Það er eitthvað leikrænt við þá pælingu, þannig út frá 
þeirri hugsun fór ég að skoða japanskt leikhús, Kabuki. 
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Myndir 15 - 21: Úr skissubók hönnuðar



Í Kabuki eru notaðar mjög víðar silúettur og oft mörg lög af fatnaði 
sem að skapa mjög áhugaverð form. Það sem heillaði mig við 
Kabuki klæðnaðinn er hvað hann var langt frá því að vera eins og 
vestræna silúettan.

Klæðskurður hefur alltaf verið aðalatriði í herrafatnaði og mér 
fannst það vera sameiginlegt þema hjá bóhem-manninum og her-
manninum. Ég rannsakaði einnig hvernig hönnuðir hafa nálgast 
klæðskurð í austrinu og vestrinu og fékk innblástur frá því hvernig 
þeir nálgast silúettuna á mismunandi hátt.
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Mynd 22: japanskt leikhús



Annað þema sem var sameiginlegt í rannsóknarvinnunni var pr-
jón. Ég sá fyrir mér að bóhem-maðurinn myndi ganga í fínum ef-
num sem myndu passa við persónuleikann hans en hermaðurinn 
þyrfti stórar þykkar peysur sem væru eins og hálfgerð brynja. Ég 
rannsakaði prjón og mismunandi prjónaaðferðir út frá þemunum 
sem ég var byrjaður að skoða.
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Myndir 23 - 28: Úr skissubók hönnuðar



 10
Mynd 29: Moodboard fyrir línuna
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Mynd 31: Skissur eftir hönnuð

Mynd 30: Skissur eftir hönnuð

Á þessum tímapunkti var karakterinn farinn að lifna við. Ég blanda 
saman áhrifum frá bóhem-manninum, hernaði, klassískum klæð-
skurði og prjóni ásamt áhrifum frá austrinu og vestrinu. Andstæður 
eru undirliggjandi en jafnvægi er á yfirborðinu. Mér fannst það 
endurspegla mjúku og tilfinningaríku hliðina á karakternum mínum 
að vinna einungis með vönduð og náttúruleg efni. Efnið sem ég 
valdi var nánast eingöngu bómull og ullarefni ásamt nylon í tö-
skugerð. Efnisvalið er bein skírskotun í rannsóknarvinnuna. 

Eftir að ransóknarvinnunni var lokið tók við skissuvinna. Í því ferli 
byrjaði ég á að nýta mér form og hugmyndir úr rannsóknarvinnun-
ni, til að skapa ný form og hugmyndir. Ég prófaði mig áfram með 
nýja vinnuaðferð. Ég vann mikið með það að blanda saman myn-
defni í photoshop og vinna síðan skissu út frá því í höndum. Þan-
nig vann ég fram og til baka þangað til að flíkurnar fóru að mótast. 
Markmiðið var að blanda saman klassískum klæðskurði og her-
naðarfatanði en hafa samt mjög mjúk og kvennleg blæbrigði ge-
gnumgangandi. Sjá hvað gerist þegar að andstæðurnar mætast, 
að vera sterkur á móti því að vera mjúkur. Eftir mörghundruð skis-
sur og útfærslur fór þetta að þróast í rétta átt og ég var kominn 
með skýra mynd í hvaða átt línan stefndi. Á þessu stigi í verkef-
ninu voru síðan valdar tíu skissur til að leggja upp með áður en 
var haldið áfram í sníðagerð og framkvæmd. 



Fyrst ég var að vinna með klassísk form og klæðskurð þá skipti 
mjög miklu máli hvernig ég notaði efni og liti í línunni til að styrkja 
línuna og koma heildarmyndinni rétt frá mér.

Rannsóknarvinnan var unnin að hluta til undir leiðsögn Anítu 
Hirlekar. Hún ítrekaði fyrir mér mikilvægi litanna í fatalínunni minni. 
Ég var mjög sammála og fann fyrir því að þeir myndu hugsanlega 
gera útslagið í þessari línu. 

Hins vegar hef ég ekki mikla reynslu af litum og var frekar óörug-
gur þegar ég byrjaði að vinna litapallettuna. Ég ákvað að gefa 
mér þann tíma sem ég þurfti í að þróa pallettuna áfram þangað 
til að markmiðinu væri náð. Í ferlinu fékk ég inn góðan vin minn 
og samstarfsaðila Styrmi Hrafn Daníelsson sem stundar nám við 
myndlist í Listaháskólanum til að gefa álit á litapallettuna. Það var 
gott að fá einhvern með ferska sýn til að rökræða fram og til baka 
litavalið. Ég og Styrmir höfum oft unnið saman og ég treysti ho-
num til að gefa mér góð ráð. Eftir mikla vinnu var ég mjög sáttur 
með útkomuna á litapallettunni.
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Mynd 32: Þróun á litapallettu



Á þessum tímapunkti fannst mér líka gott að fá inn einstakling sem 
að hafði ekki verið neitt inn í ferlinu og með alveg nýtt sjónarhorn. 
Litapallettan kom mjög vel út og ég er ánægður að hafa gefið mér 
tíma í að þróa hana áfram.

Þegar það var búið að plana litapallettuna og efnaval þurfti að út-
vega réttu efnin. Það skiptir mig miklu máli hvaðan efnin koma og 
ég hafði það sem markmið að kaupa einungis efni sem ég þekkti 
til upprunans. Ullin sem að ég keypti var einungis frá Evrópu og 
mest unnin í Englandi. Cupro sem að ég notaði í fóður var unnið 
á Ítalíu, bómullin sem að ég vann með var nánast einungis frá Ja-
pan en einnig frá Evrópu. Garnið allt frá Japan og síðan notaðist 
ég einnig við örlítið Nylon en það var unnið í Þýskalandi. Allar tölur 
sem að ég notaðist við voru annars vegar úr horni eða skel og 
aðrir aukahlutir úr málmi. Þannig ég notast við nánast engin ger-
viefni í allri línunni.

Mér finnst vera mikilvægt að vera skynsamur í efnisnotkun. Jaf-
nframt fannst  mér það einnig vera mjög mikið í takt við þann 
karakter og hugarheim sem að ég var að vinna með að notast við 
náttúrulegt og hágæða hráefni.
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Mynd 33: Lita og efnaval
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Mynd 34: Lokaskissur fyrir línuna



Það fór mikil vinna í að prófa mismunandi aðferðir við prjónið 
ásamt því að leita uppi rétta garnið til að vinna með. Ég notaðist 
mestmegnis við perluprjón og vefprjón. Perluprjón er aðferð sem 
að ég hef lengi verið hrifin af en vefprjón hafði ég ekki unnið með 
áður. Ég lærði um vefprjónið þegar ég var að skoða gamlar pr-
jónaflíkur til að leita að innblæstri. Vefprjónið skapar skemmtilega 
áhrif sem að minnir á penslastrokur. Vefprjónið notast við blöndu 
af fjórum mismunandi þráðum og aðferðum sem að býður upp á 
mjög fjölbreyttar litasamsetningar. Það þurfti að gera prufur og 
þróa áfram aðferðina til að fá rétta samsetningu sem að virkaði í 
samhengi við línuna. 

Ég vildi einungis nota mjög hágæða hráefni í prjóninu því mér 
fannst það mjög mikilvægt samhengi að prjónaflíkurnar yrðu mjög 
þægilegar. Til að byrja með langaði mig að vinna með efni sem 
að hafði lítið verið unnið með áður. Mig langaði að vinna með ull 
frá íslenskum geitum annarsvegar og hins vegar af grænlensku 
sauðnauti. Eftir að hafa leitað víða að samstarfsaðilum þá komst 
ég að þeirri niðurstöðu að þessi efniviður var einfaldlega of fágæ-
tur og það var ekki nógu mikið framboð af honum fyrir mig til að 
vinna með.

Eftir að hafa leitað víða þá fann ég loksins rétt garn. Ég notaðist 
við mohair ull, silkiblandað mohair, merino ull og kasmír ull.  En allt 
garnið sem ég notaði er spunnið og litað af litlum spunaverksmið-
jum í Japan. Notast er við skemmtilegar aðferðir við að spinna 
garnið sem skilar sér í fallegum litbrigðum. Mér finnst mikilvægt að 
vinna með efni sem að ég veit hvaðan koma og eru vel gerð.
Ég leik mér við að blanda saman mismunandi þráðum og 
aðferðum til að skapa spennandi áferðir og litasametningar. 
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Mynd 35: Litasamsetning fyrir vefprjón

Mynd 36: Litasamsetning fyrir vefprjón



Einn af mikilvægustu þáttunum í verkefninu fannst mér vera 
sníðagerðin. Því að mínu mati veltur allt á því að gera vönduð föt 
og útpæld föt sem að virka í alvörunni. Það tók ótrúlega mikla 
vinnu að ná forminu réttu á öllum flíkunum. Það gekk misvel fyrir 
sig að ná fram réttu formi en flestar flíkurnar fóru í gegnum þrjú 
til fjögur stig af prufum áður en farið var farið að bæta við smærri 
atriðum inn á flíkurnar. 
Til dæmis var ein kápa að valda mér miklum vandræðum. Ég byr-
jaði á að gera fyrstu prufuna og mátaði hana með Lindu. Við vo-
rum ekki sammála hvernig ætti að nálgast sníðagerðina á þessari 
flík og Linda gaf mér ráð að prófa aðra nálgun. Ég fór að hennar 
ráðum og var ekki sáttur með útkomuna. Næst mátaði ég þá útgá-
fu með Kötu og Lindu og þá var ekkert okkar sammála um hvernig 
ætti að fara að því að gera þetta. Eftir að hafa rætt þetta fram og 
til baka komumst við að niðurstöðu þar sem var ákveðið að fara 
milliveginn. Ég var mjög ánægður með lokaútkomuna. Ég lærði 
ótrúlega mikið af ferlinu en Íris Sif Kristjánsdóttir klæðskeri var mér 
til halds og trausts í gegnum ferlið.

 16
Mynd 37: Mynd úr skissubók hönnuðar



Varðandi útfærslur á smáatriðum þá voru ýmis gegnumgangandi 
þemu. Annarsvegar var það gagnsemi og útsjónarsemi sem að er 
skírskotun í hernaðarfatnað þar sem allt snýst um gagnsemi. Þar 
af leiðandi var mikið af vösum til að bera allar helstu nauðsynjar. 
Annað þema var mikið af sýnilegum ólum og böndum en það var 
þema sem að kemur einnig frá hernaði en rímar við bundnar flíkur 
í austrinu. Þá hannaði ég t.d. kerfi sem að notast við ólar til að 
stytta lengd á flíkum.
Ég notaðist einnig við klassískar aðferðir í klæðskurði sem er 
yfirleitt sleppt þessa dagana vegna sparnaðar í framleiðslu. Ég 
notaði einungis fullvirkar klaufar og hnappagöt ásamt því að hafa 
þrjá fóðurvasa inn í kápunum og jökkunum. Öll þessi litlu smáatriði 
gefa heildarmyndinni mikið vægi að mínu mati. Ég er heillaður af 
handverkinu og finnst svo mikilvægt að það sé vel gert þrátt fyrir 
að í mörgum tilfellum þýðir það að fara mun erfiðari leið í að út-
færa hlutina.
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Myndir 38 - 42: Úr skissubók hönnuðar



Samhliða sníðagerðarferlinu hannaði ég munstur sem ég notaði 
á ýmsum flíkum í línunni. Munstrið samanstóð af mismunandi bló-
mum sem voru gegnumgangandi í rannsóknarvinnunni minni. 
Blómin finnst mér vera alþjóðlegt tákn og virka þvert á menning-
arheima. Þannig mér fannst það liggja beint við að nota það sem 
uppistöðuna í munstur. Ég hannaði munstrið undir leiðsögn Lindu  
en það tók mig yfir 50 prufur til að ná réttu útkomunni.
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Mynd 45: MunsturgerðMynd 44: Þrykkt á efni



Þegar að munstrið var tilbúið gerði ég ramma til að silkiþrykkja 
munstrinu á efnin áður en að ég klippti sniðin út. Efnin sem að ég 
notaði voru nánast eingöngu náttúruleg þannig hægt var að nota 
remazol liti sem að lita efnið sjálft sem að er að mínu mati mun 
flottari aðferð en að þrykkja litinn ofaná. Litunin var unninn undir 
leiðsögn Helgu Pálínu Brynjólfsdóttur. Það var vandað verk að 
blanda alla litina rétta og það þurfti að gera mikið af prufum og 
skipuleggja vel áður en var byrjað að lita sjálf efnin. 
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Mynd 46: Efnisprufur



Ég er mjög sáttur með útkomuna á verkefninu. Það var frábært að 
fá að vinna loksins fatalínu frá byrjun til enda og fá að beita öllum 
þeim aðferðum sem að maður hefur lært í gegnum þessi þrjú ár í 
skólanum. Þetta var ákveðin frumraun í að beita minni hugmynda-
fræði og fagurfræði í fatahönnun til hins ítrasta. Þetta reyndi einnig 
mikið á skipulagsfærni og samskipti en þegar litið er á heildina þá 
komu yfir tíu manns að þessu verkefni með mér með einum eða 
öðrum hætti. Línan var að lokum kynnt í Hörpunni 30. apríl  og 
síðan sett upp sýning á Kjarvalsstöðum sem að stóð yfir 4. - 12. 
maí 2019.
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Mynd 47: Úr myndatöku
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Mynd 48: Úr myndatöku Mynd 49: Úr myndatöku
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Mynd 50: Myndir eftir sýningu 
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