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1. Á persónulegu nótunum

Innblástur línunnar sæki ég í æskuslóðirnar og kannski örlítið í háttsemi og 
ráðagerð foreldra minna. Verandi alin upp úti á land lærði ég fljótt að ekki var 
hægt að treysta á samgöngur né rafmagn vegna veðurs og þá þarf að vera við 
öllu búinn og fólk þarf að redda sér. 

Í einni af mörgum heimsóknum til foreldra minna, komst ég að því að þau 
hefðu loksins ákveðið að kaupa sér nýtt rúm. Sem er ekki frá sögu færandi nema 
dýnan var sennilega orðin 25 ára gömul. Gamla rúmdýnan var borin út svo 
hægt væri að fara með hana á ruslahaugana. Þegar þau komust að því að búið 
væri að loka ruslahaugunum yfir helgina, datt þeim í hug að binda hana upp við 
grindverkið svo hún færi ekki á flakk ef veðrið yrði sælmt.  Þar sem ég horfði 
á pabba, í þessum kómísku aðstæðum, vanda sig við að binda þessa glæsilegu 
rúmdýnu upp við grindverkið og dusta af henni sandinn sem hafði fallið á hana 
í flutningunum, fór ég að velta fyrir mér gildi hlutanna í kringum okkur. 

Þó dýnan hafi verið ónýt, löngu búin að þjóna sínum tilgangi og á leiðinni á 
ruslahaugana var samt hlúið að henni eins og hún væri dýrmæt. Þó svo að þessi 
litla saga sé lýsandi fyrir foreldra mína, velti ég því fyrir mér hvernig við metum 
hluti. Hvenær eru hlutirni verðmætir og hvernær er okkur sama um þá?

Flest okkar hafa fallið í þá grifju að kaupa eitthvað sem okkur þótti fallegt þá 
stundina en einhverjum árum, mánuðum eða jafnvel vikum værum við til í að 
losa okkur við það. 
Afhverju kaupum við svona mikið af fatnaði, hlutum og dóti?
Afhverju notum við fatnaðinn okkar í stuttan tíma?
Afhverju erum við tilbúin að losa okkur við þá?

Hvenær verða hlutirnir persónulegir?
Þessum spurningum velti ég mikið fyrir mér og fór að hugsa út í alla þá hluti 
sem eru í kringum mig. Hvernig met ég hluti? Þegar ég virklega skoðaði þann 
fatnað sem hangir í mínum fataskáp og fletti í gegnum það sem hefur fylgt mér 
hvað lengst ,sá ég að það sem ég hafði búið til sjálf, það sem einhver sem ég 
þótti vænt um hefði getfið mér og hann/hún jafnvel búið til sjálf/ur,  það sem 
ég hafði safnað mér fyrir lengi og hafði kostað mikið var það sem ég hélt mest 
uppá. 
Hvenær eru hluti dýrmætir?
- Segir verðmiðinn til um það?
- Skiptir máli hver gerði það? 
- Skiptir máli hver gaf þér það?

“When you do everything yourself by hand and you put so many hours into 
something, it’s like it has your hair inside, it has your tears inside, it has your 
food inside. The work is really personal.”
- Sandra Backlund. 



Mynd 1: Hér má sjá faðir minn, binda dýnuna við grindverkið.



2. Fataiðnaðurinn

Fata- og textíliðnaðurinn er ein af stærstu atvinnugreinum í heiminum 
í dag, en innan geirans starfar um 1/6 af íbúum heims.1 Hann telst jafn-
framt til að vera næst stærsti iðnaður í heiminum á eftir olíuiðnaðinum.2 
Fataiðnaðurinn hefur gífurleg áhrif á umhverfi okkar og er sú atvinn-
ugrein sem notar meira vatn en nokkur annar iðnaður, að landbúnaði 
undanskildum. Framleiðsluferli innan iðnaðarins valda því að eiturefni 
berast út í umhverfið, iðnaðurinn er einnig orkufrekur ásamt því að vera 
stórt framlag til hlýnunar jarðar.3 Vefnaður og fatnaður mega teljast 
vera grundvallaratriði í daglegu lífi og er atvinnugeinin þar af leiðandi 
mikilvægur þáttur í hagkerfi heimsins. Það er erfitt að ímynda sér heim 
án vefnaðarvöru. Næstum allir klæðast fötum og fyrir marga er fatnaður 
tjáning einstaklingsins. 

Hönnuðir velta fyrir sér hvert næsta skref er og hvernig þeir geta unnið 
á sem mest umhverfisvænan hátt? Mín nálgun í þessu verkefni var sú að  
hvernig væri að við myndum nota það sem við höfum? Hvernig getum 
við skapað með þann efnivið sem er í kringum okkur? Hvernig björgum 
við okkur? 

3. Þín eigin hátíska

Í nútíma samfélagi þar sem hlutirnir gerast svo hratt, er kominn tími til 
að hægja á og fara aftur til fortíðar. Með því að nota það sem við höfum 
nú þegar, endurbæta og endurgera. Þegar við gerum hlutina sjálf, í hön-
dum, verða þeir svo einstakir og persónulegir, sem fær okkur til að fara 
betur með þá. 

1 Sass Brown, „Sustainability in Fashion,“ í Eco Fashion, (London: Laurence King, 2010), bls. 9.
2 Þórey Svanfríður Þórisdóttir, „Verulegur vatnsskortur vegna fataframleiðslu eftir 15 ár,“ Tímarit Háskóla 
Íslands 39. árgangur, 1. tölublað (mars 2018), bls. 30.
3 Sass Brown, „Sustainability in Fashion,“ bls. 9.



4. Karakter

Við karaktersköpunina notaði ég lykilorð úr litlu sögunni af foreldrum mínum. 
Þau orð sem ég valdi voru: kaupa nýtt, gamalt, henda, smábær, binda, vinna og 
glæsileiki. 

Mig langaði að fá þessa ólíku heima til að mætast og lék mér því að andsæðum.
Losa sig við á móti lagfæra, vinna á móti glæsileika og sveit og borg. 

Tapaður töfraljómi
Þegar glæsikona, neyðist til að flytja út á land með einungis hennar veraldlegu 
eigur frá fyrra lífi. Hún finnur að hún er komin í allt aðrar aðstæður og þarf að læra 
að fóta sig á nýjum stað. Til að halda sér uppi neyðist hún til að fá sér vinnu í fiski, 
gera við sín eigin föt og búa til ný uppúr þeim gömlu. Hún lætur ekki kjaftasögur 
eða mótvind á sig fá og um fram allt, missir aldrei glamúrinn. 

Mynd 2: Klippimynd úr vinnubók sem lýsir karakternum.



Mynd 3: Klippimynd úr vinnubók sem lýsir karakternum.



Mynd 4 og 5: Klippimyndir úr vinnubók sem lýsa karakternum.



5. Hönnunarferlið

Eftir að hugmynda- og karaktersköpunin var að mestu komin, var næst að vinna 
með form, efni og liti.

5.1 Form
Ég byrjaði á að vinna á gínu með þá hluti sem ég fann í kringum mig. Ég valdi að 
blanda ólíkum efnum saman s.s. vinnufatnaði á móti glæsilegri efnum. Ég vann 
helst með loði, plast, pallíettur og gallaefni. 

Vinnuaðferðin við að búa til form var unnin í photoshop og gerðar svokallaðar 
hraðaskissur út frá hugmyndaspjaldinu. Það ferli kom mér mest á óvart og með 
því að para saman ólíka og áhugaverða parta frá myndunum og leifa teikningunu 
mað þróast kom útkoman mér á óvart.  

Mynd 6, 7, 8, 9, 10 og 11: Myndir úr einkasafni teknar við vinnslu á útskriftarverkefni.



Mynd 13: Hraðskissur unnar í Photoshop. Val á myndum eftir fyrstu yfirferð. 

Mynd 12: Brot úr skissubók af hraðaskissum.



Mynd 14: Myndir úr skissubók af efnanotkun.



5.2 Efni

Er möguleiki að halda í glæsileikann og nýta það sem er þér næst?
Þessari spurningu velti ég oft fyrir mér. Þar sem þetta tvennt helst ekki 
alltaf í hendur. Það að endurnýta, breyta og bæta fellur ekki undir skil-
greiningu á glæsilegheitum.

Til að línan segði sögu karkatersins valdi ég að sýna það í áferð efnanna. 
Hugmyndin að nota efni úr innanhúsmunum kom mjög fljótt, því ákvað 
ég að finna textíl sem væri hefðbundinn í húsgögnum en ekki í fatnaði, 
eins og karkterinn hefði tekið áklæðið af sófanum til þess að búa til jakka. 

Textíllinn í rúmdýnu foreldra minna heillaði mikið og vildi ég reyna að ná 
þeirri áferð. Hringina teiknaði ég upp sem símunstur, þræddi svo koparli-
tað silkiefni á þrefalt vatt, merkti fyrir öllum sniðhlutum og þræddi niður 
merkingarnar. Því næst merkti ég út fyrir hringjunum og fékk svo konu til 
þess að búa til hringina í sérstakri útsaums saumavél. Eftir það var jakkinn 
og pilsið svo saumað saman, sem var mikil þolinmæðis vinna, því næst 
fóðrað og handsaumað niður þar sem vélin komast ekki alltaf í gegnum 
svo þykkt efni. 

Fleiri efni voru keypt í efnaleiðangri í London. Ég fór þangað ásamt 
bekkjarfélögum mínum í sérstakan leiðangur til þess að kaupa efni. Það 
fundum við langflest það sem þurfti. Helstu efnin sem ég var að vinna 
með voru silki og bómull. Mikill kostnaður fer í gerð svona línu og hljóp 
kostnaðurinn á nokkrum hrundruð þúsunda, þá meðtalin ferðin, efni og 
tillegg sem ég borgaði allt úr eigin vasa. 

Mynd 15: Hér er ég búin að þræða línurnar í 
efnið og merkja fyrir staðsetningu hringja.

Mynd 16: Búið að sauma hringina í efnið. Mynd 17: Búin að sauma jakkann saman.



5.3 Litaval

Litaspjaldið er innblásið af hugmyndinni af þessum fundnu hlutum. Þegar fólk þarf að 
lifa af og bara redda sér (redda málunum) klæðist það því sem er við hendina. Litirnir 
á hlutunum í kringum okkur passa ekki alltaf saman. Hvert dress hefur því sína eigin 
litapallettu sem gerir línuna bæði litríka og óvænta í senn. 

Appelsínugulu buxurnar: Ég keypti efni í Lonon í fullkomna appelsínugula litnum 
sem ég hafði verið að leita að. Þegar heim var komið áttaði ég mig á því að þykktin á 
efninu væri ekki nógu góð fyrir þessar tilteknu buxur. Því hófst leitin ómögulega hér 
heima. Ég fann efni sem voru í réttri þykkt en ekki í rétta lit og ákvað því að finna 
hvítt efni sem ég gæti litað sjálf. Nokkrum litaprufum síðar var ég orðin sátt við litinn. 

6. Teikningar

Næsta skref var að byrja að teikna og teiknaði ég um 200+ skissur með mikið af mis-
munandi útfærslum. Þetta ferli þótti mér frekar strembið þar sem leiðbeinendur höfðu 
allir mismunandi skoðanir og fór ekki saman um áherslur og val á teikningum. Eftirá 
að hyggja hefði ég átt að reyna að komast betur að því hvað það var sem ég sjálf vildi 
gera og berjast betur fyrir því. Ég var ekki sátt með lokaval á teikningum úr lokayfir-
ferð og hélt því áfram að teikna og gera breytingar alveg þangað til við fórum til Lon-
don að versla efni. Mér fannst ekki nógu mikill tími gefinn í að vinna form á gínu og 
þegar ég lít til baka hefði ég átt að gera meira af því. 

Mynd 18: Litaspjald. Mynd 19: Klippimynd úr vinnubók.



Mynd 20: Lokateikningar, unnar í photoshop til að sýna efnisnotkun.



7. Prufur og mátanir

Eftir að hafa séð klæðanaðinn allan saman tók ég þá ákvörðun að gera breyt-
ingar á nokkrum stöðum. Ég tók þá ákvörðun að sleppa einni innkomunni þar 
sem mér fannst það ekki nógu sterkt og sá að það koma sterkara fyrir á örðum 
stöðum. Ég velti því fyrir mér hvort betra væri að skipta út litum þar sem mér 
fannst of mikið af hvítu í línunni sem mér þótti of frystihúsalegt. Mér fannst 
einnig eitthvað vanta svo ég ákvað að gera breytingar á ermum og bæta inn 
vösum á nokkrar flíkur til að fá meira af vinnufata fíling í línuna. Hér þurfti ég 
því aðeins að stíga til baka og endurmeta þann fatnað sem ég hafði teiknað. 

Mynd 21: Myndir frá mátunum. 

Mynd 22, 23 og 24: Ferli við gerð erma. 



Mynd 25: Snið lögð á efni í ferlinu

9. Að lokum

Ég óska að það komist til skila hversu ótrúlega mikil vinna liggur að baki á þessu 
verkefni og verkefnum bekkjarfélaga minna. Vinnustundirnar voru langar og frídagar 
engir. Þessi önn hefur verið ein sú skemmtilegasta en sú allra allra erfiðasta. Ég á 8 ára 
son sem ég sá lítið í öllu ferlinu, ég þurfti að fá mömmu mína til mín svo einhver væri 
heima til að annast son minn því ég varði öllum stundum í skólanum. Það fannst mér 
það allra erfiðasta við allt þetta ferli. Ýmislegt kom uppá, vélar biluðu, straujárn hæt-
tu að virka, efni bráðnaði og litun fór úrskeiðis en ég lærði líka heilan helling. Ég hef 
fengið mikið af góðum viðbrögðum við línunni, lánað fatnað til tónlistarkonu, stílista 
og verið beðin um að koma í viðtal. Ég get því ekki annað en verið stolt af því sem ég 
lagði svo mikla vinnu í. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að svona verkefni getur en-
ginn gert alveg einn. Án fjölskyldu minna og vina, sem hjálpuðu mér, hefði ekkert af 
þessu verið hægt.

8. Frágangur og lokaútkoma

Ég kláraði allan lokafrágang á sýningardagsmorgun. Við tók langur dagur í Hörpu þar 
sem þurfti að æfa rennslið, taka myndir og undirbúa skiptingar. Sýningin var svo búin á 
innað við 30 mínútum og var það einstök tilfinningar að fagna eftirá með fólkinu mínu. 

Prófdæming gekk vel þrátt fyrir að ég hafði einungis sofið í 2 tíma nóttina fyrir. Lítill 
tími hafði gefist í öllu ferlinu að gera vinnubókina og fannst mér lítið ýtt á okkur að set-
ja gögn í vinnubók. Ég hefði átt að byrja að setja inn í möppuna í rannsóknarvinnunni. 

Við settum upp sýninguna á Kjarvalstöðum á einum og hálfum degi, en aðrar deildir 
höfðu haft 4 daga. Ég tel að okkur hafi tekist vel til, þar sem við fengum mikið hrós frá 
gestum sýningarinnar.



Mynd 26 og 27: Mynd af teikningum frá ferlinu



Mynd 28 og 29: Myndir af tískusýningu útskriftarnema úr fa-
tahönnun í Hörpu 30. apríl 2019



Mynd 30: Lokaútkoma. Úr myndatöku 
sem tekin var á sýningardag í Hörpu.



Mynd 31: Lokaútkoma. Úr myndatöku 
sem tekin var á sýningardag í Hörpu.



Mynd 32: Lokaútkoma. Úr myndatöku 
sem tekin var á sýningardag í Hörpu.
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