
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsal karlmennskunnar 

Renunciation of Masculinity 

 

 

 

 

 

 

Hönnunargreining 

Lokaverkefni til B.A. prófs í fatahönnun 2019 

Listaháskóli Íslands 

Þ. Sunneva Elfarsdóttir 

Leiðbeinendur: Katrín María Káradóttir, Linda Björg Árnadóttir, Anna Clausen, Eva María 

Árnadóttir. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ríkjandi Karlmennska 

Sú karlmennskuýmind sem telst vera sterkust og 

virðingaverðust hverju sinni. Ríkjandi  karlmennska  

situr  efst  í  virðingar  stiga  karlmennskuímynda.1 

                                                           
1  R.W. Connell, Masculinities: Second edition, 77. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyngervisgjörningur 

Kyngervi, þær væntingar sem gerðar eru til einstak- 

lings út kyni er samfélagslegur tilbúningur. Kyngervi 

er  gjörningur,  einstaklingur  leikur  kyn  sitt eftir 

kynjatvíhyggju hugmyndum samfélagsins.2 

                                                           
2  Geir Sveinsson, „Kynin tvö/Kynstrin öll: Um kynusla, kyngervisútlaga og Efni(s)legar Eftirmyndir,“ í Flögð og Fögur Skinn, ritstj. Jón 

Proppé (Reykjavík: Íslenska menningarsamsteypan, 1998), 47. 



Herraklæðnaður er áhugavert fyrirbæri, ster- 

kar hefðir ríkja innan klæðnaðar karla og he- 

fur kynjatvíhyggjan og karlmennskuímyndir 

gífurleg áhrif á klæðaburð okkar. Herratíska er 

mun íhaldsamari en kventíska og því er margt 

sem enn á eftir að skoða og gera innan hennar. 

Með hönnun minni leitast ég við að hafa áhrif 

á viðhorf til herrafatnaðar með því að skey- 

ta saman ríkjandi karlmennskuímyndum 

saman við kvenlega fagurfræði og hinsegin 

menningu. Klæðnaður hefur mikil áhrif á 

virðingastig einstaklings, útlit okkar  hefur 

áhrif á viðhorf samfélagsins og möguleika 

einstaklingsins innan þess. 



 

 
Mynd 1 

Blaðsíða úr skissubók hönnuðar 

 



Dæmi af lesefni 

rannsóknar 

Sköpun og ég 

 

Uppeldi mitt einkenndist af sköpun, faðir minn er leikari, leikstjóri og rithöfundur 

og móðir mín er myndlista- og handverksmaður. Ég hef alltaf verið lík föður 

mínum og erum við mjög náin, frá honum fékk ég ástríðu fyrir bókmenntum, 

leikhúsi og kvikmyndum, þá sérstaklega þöglu myndunum, pabbi studdi þennan 

áhuga minn mikið og hefur alltaf verið reiðubúinn að svara mínum spurningum og 

vangaveltum um sköpun, leikhús og bókmenntir. Uppeldi mitt hefur verið mér 

gífurlega dýrmætt og mótað sköpunarferli mitt og aðferðafræði. 

 

Þekking á umfjöllunarefni hönnunar minnar skiptir mig gríðalega miklu máli, ég 

kynni mér söguna langt aftur, les til um einstaklinga þess tíma, leita uppi skáldsögur 

og fræðibækur sem tengjast efninu og þannig fram eftir götum. Ég get auðveldlega 

gleymt mér í þessu grúski, í upphafi verkefnis fer ég yfir sögu efnisins frá öllum 

hliðum og afmarka svo umfjöllunarefnið.  

 

Mynd 2 



Fall Hins Skrúðuga Manns – Hví hurfu skreytingar úr klæðnaði karla og er mögu- 

leiki á endurkomu hins skrúðuga manns? 

 

Þetta var titill ritgerðar minnar til BA prófs í fatahönnun. Í ritgerðinni rannsakaði ég 

skreytingar í herratísku frá 17. öld til nútímans með áherslu á karlmennsku ímyndir og 

hinsegin- og kynjafræði. Hugmyndin um karlmennsku hefur lengi vakið áhuga minn, 

klæðaburður okkar er það fyrsta sem gefur hugmynd um hver við erum og áhugavert er 

að skoða íhaldssemina í herraklæðnaði og áhrif ríkjandi karlmennsku ímynda á klæðnað 

karlmanna, þá sérstaklega frá miðri 18. öld þegar hin svokallaði Dandie kemur til sögun- 

nar, með þeirri tísku var línan í herraklæðnaði lögð allt til okkar tíma. 
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                  Mynd 3 

Forsíða lokaritgerðar hönnuðar 

 

Snemma í ritgerðarferlinu fór ég að hugsa um möguleika hennar til áframhaldandi ran- 

nóknar efnis fyrir lokaverkefni mitt, þetta var efni sem ég vildi halda áfram að vinna með 

og miðla áfram til samfélagsins. 

Fyrsta skref rannsóknarinnar var því að leita aftur í ritgerðina, hvernig ég ætti að túlka efni 

hennar og skilaboð í físísku formi og hvað stefnu ég vildi taka. Í ritgerðarvinnunni fræddist 

ég mikið og kafaði djúpt í hugmyndir um karlmennsku ímyndir, hinsegin fræði og kynger- 

visgjörning, þær hugmyndir vildi ég skoða áfram. 



Tónlistarmenning og áhrif hennar hefur ávalt haft mikil áhrif á mig. Tónlistarmenn eru 

einmitt þeir einstaklingar sem meira leyfi hafa til ögrandi tjáningar og útlits og sjá má 

fjölmörg dæmi innan tónlistar þar sem karlmenn hafa ögrað hugmyndum um kyngervi. 

Glysrokk og nýrómantíska tónlistarstefnan eru ein skýrustu dæmi um ögrun 

á kynjaímyndum. Karlmenn í háhæluðum skóm með andlitsfarða, nýþrögnar flíkur sem 

skildu lítið eftir fyrir ímyndunaraflið, yfirdrifnar skreytingar og áberandi efnisval. Þrátt 

fyrir að þessi stíll hafi farið þvert á móti hugmyndum um karlmennsku komst hann 

engu að síður í tísku hjá karlmönnum. Þessar stefnur tóku mikið hugmyndir frá 

hinsegin menningu, enda hefur hinsegin menning ávalt haft mikil áhrif á tískuheiminn. 

Það var svo sviðslistahópurinn The Cockettes og mynd Kenneth’s Anger Scorpio Ris- 

ing sem urðu leiðandi í rannsókninni og áframhaldi hennar. The Cockettes og Scorpio 

Rising áttu það sameiginlegt að vera stórir þættir hinsegin menningar en báru þó einnig 

sterkar karlmennsku ímyndir á vissan máta. 
 
 

 

Mynd 4 

The Cockettes 1972 

Mynd 5 

Scorpio Rising 1963 



  
Mynd 6 

Opna úr skissubók hönnuðar 

Þegar rótgrónum hugmyndum og hefðum er ögrað er mikilvægt að nálgast efnið með virðin- 

gu. Því skoðaði ég hefðir í herraklæðnaði og ástæðurnar á baki þeirra hefða, ég fór í upphafið 

á þeim klassíska herrafatnaði sem enn ríkir í dag, jakkafötunum. Jakkafötin komu til 

sögunnar og festu sig í sessi um 18. öld með fyrsta spjátrungnum Beau Brummell3, og hafa 

þau lítið breyst síðan þá. Jakkafötum er ætlað að skapa ásýnd hins fullkomna karllíkama, 

með beinum sniðlínum og breiðum herðum. Jakkafötin hafa því mikið að gera með kynþokka 

karllíkamans. 

Meining mín með verkefninu er sú að veita karlmönnum meira frelsi til kyntjáningar, kyn- 

gervi og útliti. Ég vil bæði höfða til þeirra heterónormatívu sem og veita þeim sem falla utan 

þeirrar staðalímyndar sem samfélagið setur á einstaklingin út frá kyni sínu, hátt undir höfði. 

                                                           
3 Stall-Meadows, Celia, Know Your Fashion Accessories (Bandaríkin: Fairchild Publications inc., 2004) 330. 



Dæmi af lesefni rannsóknar 

Litir & efni 

Efnisvalið var allt ákvarðað útfrá táknmynd þess. Jakkafataefnin standa fyrir karlmenn- 

skuna, ljósgrá fyrir millistéttina og teinótt fyrir íhaldsemi, vald og yfirstétt. Glimmer og 

pallíettur eru mótsvarið við karlmennskunni. Efni sem tákna hégóma og sýniþörf, 

glimmer er einnig tengt tifinningu um eftirvæntingu á meðan pallíettur hafa engan tilgang, 

eru eingöngu til skreytinga. En þess kyns hégómi hefur í gegnum söguna verið beintengt 

við hið kvenlæga eitthvað sem karlmenn eiga ekki að taka þátt í. Hugmyndin um 

blettatígursmynstur kom fyrst upp út frá The Cockettes, blettatígurs mynstur eru tákn um 

sjálfsöryggi, afhjúpun og kynþokka. Að lokum eru gegnsæ efni notuð til bæði afhjúpunar 

og dulúðar. 
 
 
 
 
 

 

Mynd 7 

Opna úr skissubók hönnuðar 



Í gegnum námið í Listaháskólanum hefur verið mikil umræða um skaðlegan þátt fa- 

taiðnaðarins á umhverfið og ábyrgð okkar sem fatahönnuðir. Mikið af efnunum sem ég 

valdi fyrir verkefni mitt sem og pallíetturnar eru ansi óumhverfisvæn, ég vildi því skapa 

pallíettur eða pallíettu líki úr náttúrulegu efni. 

Fyrir ári tók ég þátt í vinnustofu þar sem ég lærði sútun á fiskroði, þar var okkur einnig 

sýnt hvernig hægt er að nota hreistur fisksins sem ég sá þá fyrir mér að gæti verið fallegt 

til skreytinga á fatnað. Ég fékk Nílar Karfa hreistur sem er nokkuð stórt miðað við 

annað hreistur. Hreistrið grunn litaði ég fyrst með Remazol litum og síðan vatsblandaðri 

silfraðri akrýlmálningu til að fá glans áhrifin sem einkenna pallíettur. 

 

                                                 Mynd 8 – Hreint hreistur                                                             Mynd 9 – Litað hreistur 

 

          Mynd 10                                                                                Mynd  11



Burn-Out 

Velúr efni mynstrað með 

brunaaðferð þykir mér gefa 

yfirbragð lúxus og fágunar. Velúr 

efni samanstendur af silki og 

viskósa og þegar bruni er 

prentaður á það leysast viskósa 

þræðirnir upp þannig að eftir 

stendur mynstur þar sem efnið er 

sumpart þekjandi og gegnsætt. Ég 

ákvað að nota þessa aðferð til að 

prenta blettatígurs mynstrið sem 

ég hannaði sjálf, til að túlka bæði 

fágun sem og berskjöldun. 
 
 
 
 
 

       Mynd 12 

Mynstur hönnuðar 

 

Tvennt kom uppá í þessu ferli. Mynstrið er 

negatíft, þegar ég var komin uppí Laugarnes til 

að lýsa rammann áttaði ég mig á um leið og 

ramminn var kominn í lýsingu að ég hafði gert 

filmuna í pósitívu. Lukkulega var ég með tvo 

tilbúna ramma til lýsingar og náði að ljósrita 

mynstrið aftur í negatívu. Síðan eftir að ég var 

búin að prenta eina umferð á efnið áttaði ég 

mig á því að símynstrið mitt gekk í raun ekki 

upp, kantarnir á mynsturfletinum voru beinir 

og hefði þá mynstrið endað köflótt. Með hjálp 

samnemanda míns var þó hægt að laga þetta 

með því að skola efnið strax uppúr köldu og 

laga kantana á rammanum. 

Bruni er prentaður þannig að eftir að prentað 

hefur verið á efnið þarf að strauja það rólega á 

mjög háum hita. Ef ekki hefur verið staujað 

nógu vel yfir losna þeir þræðir ekki úr efninu. 

Því er strau ferlið mjög mikilvægt til að fá 

fallega útkomu. Þrátt fyrir að mynstrið hafi ekki 

heppnast fullkomnlega er ég mjög sátt með 

útkomuna sem hefur náttúrulegt yfirbragð. 

Þetta er tímafrekt ferli og reikna ég með að 

tíminn sem fór í gerð þess hafi verið í kringum 

15-20 klst, ég er því mjög stolt af þessum 

hluta verkefni míns. 



 
 
 

  
               Mynd 13 – Fyrsta umferð af prenti                                 Mynd 14 – Efni prentað enn með kvoðu  

 

 Mynd 15                                                                                    Mynd 16  



Skissuferli 

Skissuferlið hófst á að finna sillúettur með klippimyndum í tölvu, ég vann með hefðbundin 

jakkaföt, níðþröngar flíkur, skart og efni úr rannsókninni (glimmer, pallíettur, blettatígur 

osfv.). Með klippimyndirnar varð til skemmtileg sillúetta, víð að ofan og mjög þröng að 

neðan, svolítið afkáraleg en áhugaverð og átti vel við verkefnið. 
 
 
 
 

 

Mynd 17 

Skissur hönnuðar 



Næst skissaði ég í höndum út frá völdum klippimyndum. Ég nýt þess að skissa í höndum 

og skissurnar fóru hátt uppí 400. Aðferðin sem ég hef þróað með mér er að stafla myndum 

hvor á aðra á ljósaborði til að finna eitthvað nýtt, taka skissur sem ég er hrifin af og gera 

svo margar útfærslur af hverri og einni. 
 
 

 

 

Mynd 18 

Skissur hönnuðar 



 
 
 

 

Í lokin voru 8 skissur valdar sem segja sögu af ferli manns 

sem fær frelsi með kyngervisgjörningi sínum. 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 19 

Skissur hönnuðar – Loka val 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Mynd 20 



Frelsi karlmanns til skreytinga er einnig stór hluti af hugmyndaheimi 

verkefnisins. Ég gerði því eyrnalokka og skreytti flíkur með gömlum 

skartgripum sem ég fann á flóamörkuðum. 
 
 
 
 

Mynd 21 

Safnað skart 

Mynd 22 

Veggur á vinnusvæði hönnuðar 

Mynd 23 

Nærmynd af flík hönnuðar 

Mynd: Leifur Wilberg 



 

I’m a little nasty 

I’m a nasty little boy 

I’m a little useless 

I’m a useless little toy 

 
You’re a little crazy 

You’re a crazy little sexy girl 

 
I can’t turn you on all night long 

I can’t turn you on 

Wanna be your 

Nasty 

Nasty 

Nasty little boy 

 
I’m a little filthy 

I’m a filthy little dog 

I’m a little filthy 

I’m a filthy little horny dog 

 
I can’t turn you on all night long 

I can’t turn you on 

Wanna be your boy 

Wanna be your toy 

Wanna be your 

Nasty 

Nasty 

Nasty 

Nasty little boy 



Sníðaferlið 

Eftir að búið var að velja look-in tók sníðaferlið við. Ég bý yfir ágætum grunn 

í sníðagerð og naut þessa hluta ferlisins. Að mestu vann ég með klassísk 

herrafata snið sem þurfti að aðlaga eftir hönnuninni. Sníðaferlið er fullt af 

áskorunum og mikilvægt er að hafa lausnarmiðaða hugsun þegar flíkin er 

komin í efni til að geta unnið það áfram. Ég hafði í upphafi tekið þá ákvörðun 

að vinna einnig með klæðskera til að létta að einhverju leyti álagið. Klæðskeri 

gerði handa mér tvö snið og saumaði einnig teinóttu flíkurnar þrjár. 
 
 
 
 

Mynd 24 

Myndir úr vinnubókum hönnuðar 



 

 
Mynd 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framkvæmd 

Þrátt fyrir að sníðaferlið hafi gengið vel og ég var nokkuð örugg með sniðin mín 

þá var það að byrja sníða í alvöru efni stressandi, en eftir að ég hafði klippt í það 

fyrsta varð framhaldið auðveldara. Þrátt fyrir að sníðavinnu sé lokið þýðir það 

ekki að það komi ekki upp önnur verkefni sem þarf að leysa. Mörg þeirra efna 

sem ég vann með eru mjög fíngerð og viðkvæm, til að ganga frá öllum saum- 

förum og földum á 3 efnanna þurfti ég að strauja ræmur af flísilíni meðfram 

þeim öllum. Það var ekki verkefni sem ég hafði séð fyrir og tók lygilega langan 

tíma. Blettatígurs efnið sem ég keypti fyrir buxur og samfellu var of stíft fyrir 

þröngar flíkur, ég þurfti því að bæta inn teygjuefni í hliðarnar á báðum flíku- 

num. Á buxunum ákvað ég að setja teygjuefni á utanverðar skálmarnar og yfir 

það rönd af blettatígursmynsturðu skábandi til að skapa kjólfata buxna útlit, til 

að það stæði ekki út bætti ég einnig við línu á skálmarnar á gegnsæju buxunum. 

Vitað var að útsaumsvinnan sem fór í yfirskreytta pallíettu blússu var tímafrekt 

verkefni, ég var svo heppin að mamma mín tók algerlega við þeim útsaum fyrir 

mig, annars hefði sú flík ekki orðið til. Mamma var mín stoð og stytta í gegnum 

ferlið og var hjá mér nánast alla daga síðustu 3 vikur verkefnisins. 



 

 
Mynd 26 



 

Sýningin 

 

Einn dagur í einu, þannig tæklaði ég ferlið frá upphafi til enda. Sýningardagur 

rann upp, annasamur líkt og búist var við. Allt var tilbúið, það örlaði á 

óraunveruleika tilfinningu en ég var yfirveguð í gegnum allt, tilbúin að ganga í 

verkin. Ég var ánægð með uppsetningu salarins og hefði ekki getað beðið um 

betri fyrirsætur. Þau blésu lífi í línuna mína og hjálpuðu við að senda þau 

skilaboð sem ég vildi senda. Rétt fyrir sýningu var ég beðin um að fara í viðtal 

hjá RÚV á meðan sýningin var í gangi, um mitt viðtalið heyrði ég í laginu mínu 

og um leið og viðtalið kláraðist hljóp ég og náði að sjá síðustu 3 lookin á 

pallinum. 

 

Sýningin 

 

Lokaverkefnið hafði valdið mér kvíða löngu áður en það hófst, ég var hreinlega 

ekki viss um að ég myndi höndla það. Ég hef lengi glímt við bæði líkamleg- og 

andleg veikindi sem hafa stundum gert mér námið erfitt. En ferlið fór vel af stað, 

allan tíman hafði ég það á bakvið eyrað að ég þarf að huga vel að sjálfri mér og 

líkama mínum. Í miðju sníðaferlinu datt ég í andlega lægð í um viku, en þar sem 

ég hafði unnið jafnt og þétt frá upphafi seinkaði það í raun ekki ferlinu. Ég 

passaði mig að taka ekki of langa daga í upphafi og síðustu vikurnar þegar 

verkefnið krafðist langra vinnudaga setti ég mér þá reglu að vinna ekki lengur en 

12 tíma í senn, ég vissi að líkami minn þoldi ekki lengri keyrslu. Þann eina dag 

sem ég hlustaði ekki á líkaman og vann í 15 tíma vaknaði ég verkjuð daginn 

eftir, sá dagur var loka fitting, ég haltraði í gegnum daginn með hjálp verkjalyfja 

og leyfði mér síðan að hvíla restina af deginum. Og daginn eftir var ég orðin góð 

aftur og hélt áfram af krafti. Með virðingu fyrir heilsu minni sem og stuðningi og 

skilningi samnemenda minna og kennara gekk verkið prýðilega og ég er stolt af 

sjálfri mér og líkama mínum að hafa náð að klára. 

Fyrir mér gekk ferlið betur en ég hefði getað óskað mér. Þrátt fyrir að upp komu 

vandamál reddaðist það alltaf. Ég tók þetta á jafnaðargeðinu, álagið var mikið, ég 

var þreytt og útkeyrð í lokin en þrátt fyrir það varð ég aldrei óhóflega stressuð. 
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