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Gömul útsaumshefti langömmu minnar voru  
færð mér í hendur fyrir nokkrum mánuðum síðan.  
Í heftunum má finna gotnesk letur sem langamma 
hefur saumað út á sínum tíma. Þar sem um kross-
saum er að ræða styðst letrið við reitarkerfi sem 
veldur því að stafirnir taka stakkaskiptum þegar  
þeir verða smærri og reitirnir færri. Bína Typeface  
er letur sem hannað er út frá sem fæstum reitum  
og að þeirri vinnu lokinni er því komið yfir á rúnað 
form, öfugt við letrin í útsaumsheftunum. Í stað 
skreytinga og mynstra, sem nýtt hafa verið í útsaum 
í aldanna rás, inniheldur letrið tjákn (e: emojis) sem 
má segja að sé tjáningarform nútímamannsins –  
og ekki síst: nútímakonunnar. Á þann hátt er letrið  
tengt við samtímann um leið og ólíkur tíðarandi  
er tvinnaður saman.
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 Kveikjan
Í fyrra voru mér færð í hendurnar nokkur útsaumshefti 
sem langamma mín heitin, Bína, átti og hafði notað 
óspart í gegnum tíðina. Þessi hefti hafa ákveðin til- 
finningaleg gildi fyrir mig þar sem ófá sængurverin í  
eigu fjölskyldunnar skarta útsaum sem saumaður var 
eftir uppskriftum úr þeim. Í útsaumsheftum sem slíkum  
er fjöldinn allur af mismunandi leturgerðum, flestar  
gotneskar. Þessi letur fönguðu fljótt athygli mína þar  
sem þau vöktu upp ákveðna nostalgíutilfinningu hjá  
mér sem minntu mig á ömmu. Stafirnir voru hver  
öðrum skrautlegri, allt frá því að vera myndaðir úr  
svönum yfir í að vera hefðbundnir gotneskir stafir. 
 Stuðst er við ákveðið reitarkerfi til að letrin virki 
í krosssaum og áhugavert er að sjá hvernig gotnesku 
letrin eru færð yfir í reitarform. Það sem vakti fljótlega
athygli mína við útsaumsheftin voru stakkaskiptin sem 
stafirnir taka þegar þeir eru minnkaðir. Sama stærð 
reitarkerfis er notuð fyrir allar leturstærðir og því fækkar 
reitunum því minni sem stafirnir verða. Það veldur því  
að stafirnir fá í rauninni allt annan karakter þar sem  
þeim er hálfpartinn þvingað í færri reiti. Eftir miklar  
vangaveltur ákvað ég að lokaverkefnið mitt myndi  
snúa að leturhönnun, letur sem fyrst yrði hannað út  
frá sem fæstum reitum og síðan fært yfir á „rúnað  
form“. Á þann hátt fer ég öfuga leið við þá sem notuð  
er í útsaumsheftunum.

 Rannsóknarvinnan
Í upphafi rannsóknarinnar keypti ég mér árskort í Þjóð- 
minjasafnið en endaði þó aðeins á að fara þangað einu 
sinni. Heimsóknin gaf mér ekki nákvæmlega það sem  
ég leitaðist eftir sem er þó kannski eðlilegt þar sem  
rannsóknin var á algjöru byrjunarstigi. Ég skoðaði og 
fræddist um aldagömul útsaumsteppi sem fundist hafa 
hér á landi en flest þeirra skörtuðu mynstrum og var 
minna um letur en ég hafði vonað. Burtséð frá því voru 
öll útsaumsteppin einstaklega falleg og vönduð og finnst 

Mynd 1   Opnur úr útsaumsheftinu  
hennar langömmu. Hér sést hvernig 
sama stærð reitarkerfis er notuð fyrir  
allar leturstærðir.

 3  4



mér ótrúlegt að þau hafi varðveist í öll þessi ár.   
 Eftir heimsóknina í Þjóðminjasafnið sankaði ég 
að mér nokkrum bókum sem allar tengdust íslenskum 
útsaum. Meðal þeirra voru Gamlir uppdrættir fyrir vef-
nað og útsaum, Íslenskar vefnaðar- og útsaumsgerðir 
og Íslenska stafabókin en í þeim bókum má finna ýmsar 
gamlar saumauppskriftir sem íslenskar konur hafa nýtt 
sér í mörg ár. Íslenska stafabókin vakti strax athygli  
mína og langaði mig til að forvitnast aðeins meira um 
hana þar sem að mín aðaláhersla í rannsókninni var  
letur. Bókin inniheldur fjöldann allan af leturgerðum 
sem hafa verið vinsælar í útsaumi hér á landi, og  
kannaðist ég við margar þeirra sem ég hafði séð í út-
saum langömmu minnar heitinnar. Í bókinni voru þó 
aðeins myndir og fátt um útskýringar. Ég ákvað því að 
hringja í Jenný Karlsdóttur, höfund bókarinnar, með  
það að markmiði að fræðast meira um letrin í bókinni. 
Ég fékk að spyrja hana nokkurra spurninga og hafði  
hún margt áhugavert að segja.  

  

Jenný sagði mér að þær leturgerðir sem birtast í bókinni 
hennar koma frá Evrópu, mestmegnis frá Norðurlönd- 
unum. Flest mynstur og letur sem notuð hafa verið í 
útsaum á Íslandi eiga rætur sínar að rekja þangað, en 
handverksfræðsla var ótrúlega fljót að berast hingað til 
lands. Jenný sagði mér að leturgerðirnar í bók hennar, 
Íslenska stafabókin, hafi hún tekið úr eldri íslenskum 
stafabókum frá 1940. Þegar ég spurði Jenný út í hvort 
hún hafi vitað hver hafi teiknað upp íslensku stafina 
(Þ, Æ, Ö) sagði hún mér að líklegast hefðu það verið 
útgefendur þessara eldri stafabóka. Það er því líklegt 
að konur sem hafi gefið út eldri stafabækur hafi átt þátt 
í því að teikna upp íslensku stafina sem að skarta hin 
ýmsu klæði og rúmföt á íslenskum heimilum.  
 Viðtalið sem ég tók við Jenný reyndist mér mjög 
vel í hugmyndavinnslu fyrir útskriftarverkefnið mitt. Þrátt 
fyrir að ég hafi ekki endilega fengið öll þau svör sem ég 
var að leitast eftir þá ýtti samtalið mér í ákveðna átt og 
náði ég að ramma aðeins betur hvað það var sem mig 
langaði að fókusa á í verkefninu.
 Eins og komið hefur fram áður þá beindist  
athygli mín fljótlega að mismunandi stærðum hverrar  
stafagerðar á reitarformi – bæði í bók Jennýjar sem og 
útsaumsheftunum hennar ömmu. Þar sem tæknin var 
ekki jafn þróuð og hún er í dag þurftu íslenskar konur  
að sætta sig við t.d. þrjár ákveðnar stærðir af stöfum til  
að sauma út. Hins vegar tjáði Jenný mér það að þegar 
ljósritunarvélin leit dagsins ljós fækkaði leturstærð- 
unum í útsaumsuppskriftum þar sem fólk gat sjálft  
ljósritað stafina og þar með ráðið stærð þeirra. Mér 
fannst ótrúlega áhugavert að sjá stakkaskiptin sem 
verða þegar þessar leturgerðir eru smækkaðar til  
muna, og þá sérstaklega þær gotnesku. 
 Þar sem gotnesk letur skarta miklum þykktar-
mun milli stafdrátta og eru með gífurlega einkennandi
karakter, er í raun erfitt að ímynda sér að það sé mögu-
legt að koma þeim fyrir á smáu reitarformi. Það var þó 
gert og þrátt fyrir að stafirnir taki miklum stakkaskiptum Mynd 2   Opnur úr Íslenska Stafabókin 

eftir Jennýju Karlsdóttur.
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og líti lítið út einsog fyrirmyndin – þá er óhætt að segja 
að ákveðinn sjarmi fylgi þeim breytingum sem verða. 
Því stærri stafir – því fleiri reitir til að byggja stafina 
á fyrir útsaum. Og því fleiri reitir – því rúnaðari verða 
stafirnir.

 Ferlið: Hönnun letursins 
Þegar kom að því að hanna letrið ræddi ég við Gabríel 
Markan en mér fannst mikilvægt að fá sjónarhorn aðila 
sem hefur sérhæft sig í leturgerð. Gabríel gaf mér góða 
punkta sem nýttust mér vel í ferlinu. Leturfjölskyldan 
inniheldur þrjú stílbrigði; Bína Kross, Bína Reitur og  
Bína Rún.  
 Bína Reitur er hannað úr svörtum reitum og 
voru hin tvö stílbrigðin síðan byggð á því. Ákveðin á- 
skorun var að hanna Bína Reitur út frá eins fáum reitum 
og hægt var en á sama tíma tryggja að það yrði læsi-
legt. X–hæðin í Bína Typeface er hönnuð út frá 5 reitum 
á meðan hástafahæðin er hönnuð út frá 8 reitum. Þegar 
letrinu var komið á rúnað form og Bína Rún varð til vildi 
ég ekki að það myndi missa kassalega karakterinn sem 
það fékk í Bína Reitur stílbrigðinu, og því eru allar innri 

Mynd 3   Skönnuð mynd úr útsaumsheftinu 
hennar langömmu sem sýnir hvernig letrið fær  
allt annan karakter um leið og það er smækkað  
niður og þvingað til að þekja færri reiti.

Mynd 4   Skjáskot af skissum  
í Bína Reitur stílbrigðinu.

kúrvurnar í Bína Rún kassalaga. Þriðja stílbrigðið, Bína
Kross var síðan hannað til að vísa í krosssauminn sjálfan 
úr heftunum hennar langömmu, en þar er svörtu reit- 
unum skipt út fyrir krossa.
 Til þess að koma letrinu í nútímalegt snið ákvað 
ég að hanna það út frá tískuviðmiðum nútíma letur- 
hönnunar. Letrið er því steinskriftarletur (e: sans serif) 
auk þess sem það er hannað út frá fleiri reitum á breidd- 
ina sem gerir það teygt (e: extended). Ég ákvað þó að  
halda aðeins í einkenni gotneska letursins með því að 
hafa ákveðinn þykktarmun í letrinu en þau form sem 
snúa lóðrétt eru tvöföldun af formunum sem snúa lárétt. 
Einnig vildi ég halda í þessar krúsídúlluskreytingar sem 
oft fylgja útsaumsleturgerðum – án þess þó að kæfa 
letrið, og því fengu flestir hástafirnir í Bína Typeface 
ákveðinn karakter sem minna á þær.
 Ég ákvað að hanna nokkrar samsteypur (e: liga- 
tures) fyrir öll stílbrigði letursins. Letrinu fylgja því þekkt- 
ustu samsteypurnar auk þess sem mig langaði nýta ís- 
lensku stafina og því hannaði ég samsteypu úr lágstafa  
ð og lágstafa f.  



AAA ÁÁÁ BBB CCC 
DDD ÐÐÐ EEE ÉÉÉ FFF  
GGG HHH III ÍÍÍ JJJ  
KKK LLL MMM NNN  
OOO ÓÓÓ PPP QQQ  
RRR SSS TTT UUU  

ÚÚÚ VVV YYY ÝÝÝ 
ZZZ ÞÞÞ ÆÆÆ ÖÖÖ  

 
aaa ááá bbb ccc ddd ððð eee  

ééé fff ggg hhh iii ííí jjj kkk  
lll mmm nnn ooo óóó ppp 
qqq rrr sss ttt uuu úúú 

vvv yyy ýýý þþþ æææ ööö 
��� ��� ��� ���

👵👵 🍵🍵 😇😇 🍰🍰 �� 🌻🌻  

🐟🐟 🙂🙂 ☹☹ 👍👍 👎👎 🙏🙏  

💧💧 😍😍 �� ♥♥♥ 💩💩💩

Mynd 6   Lágstafa a hannað út frá sem fæstum 
reitum og sýnt í stílbrigðunum þremur

Mynd 5  Bína leturfjölskyldan í heild sinni.

 9  10



 11

Lyftiduft
Eggjahvíta

Lyftiduft
Eggjahvíta

Lyftiduft
Eggjahvíta
Mynd 7   Orð sem sýna breytingu
stafa eftir stílbrigðum.
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Mynd 8   Samsteypa úr lágstafa  
ð og f í stílbrigðinu Bína Rún.
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og setja þá í rétt samhengi – 
sem er upprunalegur tilgangur 
mynstra og skreytinga. Ég tók þá 
ákvörðun að hanna tjákn sem 
yrðu partur af leturfjölskyldunni 
og var markmiðið að tjáknin  
myndu minna á ömmur og hluti 
sem tengjast þeim. Dæmi um 
tjákn sem eru partur af letur- 
fjölskyldunni eru kleina, pönnu- 
kökur, nál og tvinni svo eitthvað 
sé nefnt. Þó vildi ég einnig hanna 
þekkt tjákn sem allir kannast við 
eins og hinn sívinsæla broskarl 
(e: Smiling Face), kúk (e: Pile of 
Poo), like þumalinn (Thumbs Up) 
og hjarta (e: Heart). Á þann hátt  
er ólíkum tíðaranda og ólíkum tjáningarformum  
tvinnað saman, sem á sama tíma veita verkinu  
ákveðinn kaldhæðnisblæ.

 Miðlun og framsetning
Í fyrstu vildi ég að lokaafurðin yrði teppi með letrinu  
saumað í. Eftir ágæta umhugsun fannst mér sú hug- 
mynd þó of bókstafleg og fyrirsjáanleg. Mér fannst 
mikilvægt að afurðin myndi haldast í hendur við tíðar- 
andana tvo sem einkenna letrið og því ákvað ég að  
gera hreyfigrafík sem ég síðan varpaði á gamaldags 
dúk. Hreyfigrafíkin sýnir hvernig stílbrigðin þrjú byggjast 
hvert á öðru, en á sama tíma kemur hún á framfæri  
setningum sem miðla hlýlegum skilaboðum sem auð- 
velt er að tengja við ömmur eða eldri konur. Markmiðið 
fyrir útskriftarsýninguna sem verður í haust er að sauma 
tjáknin í dúkinn og varpa letrinu síðan á – en á þann  
hátt myndast samspil ólíkra tíðaranda sem er einmitt 
heildarhugmynd verkefnisins.  Auk dúksins og hreyfi-
grafíkarinnar gerði ég prentverk í sem sýnir letrið og 
helstu einkenni þess.

Mynd 11   Ornaments sem ég kom auga 
á í útsaumsheftunum hennar langömmu.
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 Ferlið: Tjáknin
Ein af þeim bókum sem ég gluggaði í við byrjun 
rannsókn verkefnisins var Íslensk sjónabók, rit-
stýrð af Birnu Geirfinnsdóttur og Guðmundi Oddi 
Magnússyni. Sú bók kom út árið 2009 og inni-
heldur öll varðveitt sjónabókahandrit sem fundist 
hafa á hér á landi – endurteiknuð á rafrænu formi 
af  nemendum í grafískri hönnun við Listaháskóla 
Íslands. Tilgangur bókarinnar var að kynna sjóna- 
bókahandritin fyrir upprennandi hönnuðum og 
einnig koma á framfæri auðugum fornheimi, sem 
annars var lítt aðgengilegur. 1
 Í bókinni má finna ýmis konar mynstur 
eða skraut sem hafa mun táknrænni gildi heldur 
en við gerum okkur grein fyrir. Mörg dæmi eru 
um það í menningarsögunni að mynstur séu til-
komin til þess að fullgera verk og undirstrika  
merkingu þess. Í seinni tíð hafa þó mynstur og  
skraut fengið á sig neikvæða mynd þar sem að  
hinu upprunalega táknræna gildi er glatað.  
Mynstur einsog við þekkjum þau í dag eru oftar 
en ekki aðeins hugsuð út frá fagurfræðilegum gildum 
eða yfirborðslegri skreytiþörf frekar en innsæi, tilgangi 
eða nauðsyn. 2 
 Ég fór að bera þessi gömlu þýðingarmiklu  
mynstur við tjákn (e: emojis) en það má segja að það 
sé tjáningarform nútímamannsins – og ekki síst: nú- 
tímakonunnar. Tjákn eru stafrænar táknmyndir sem  
notaðar eru í rafrænum samskiptum, t.d. í smáskila- 
boðum og samfélagsmiðlum, til þess að tjá ákveðnar 
hugmyndir eða tilfinningar. 3  Hin allra vinsælustu tjákn 
sýna ýmis andlitssvipbrigði, en með tímanum hafa þó 
bæst í hópinn dýr, veðrabrigði, matur, áhöld, farartæki 
og margt fleira svo eitthvað sé nefnt. Í nútímasam- 
skiptum hjálpa tjákn okkur að koma reglu á hlutina 

Mynd 9   Kúkatjáknið fræga (e: Pile of Poop).

Mynd 10   Mín hönnun á kúkatjákninu í  
Bína Reitur stílbrigðinu.

1    Birna Geirfinnsdóttir og Guðmundur Oddur Magnússon, ritstj., Íslensk sjónabók  
      (Reykjavík: Heimilisiðnaðarfélag Íslands, 2009), 9.
2    Sama heimild
3   Cydney Grannan, „What’s the Difference Between Emoji and Emoticons?,“ Britannica,      
     https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-emoji-and-emoticons.



Mynd 12 – 18   Opnur úr prentverki 
sem sýnir Bína typeface.
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Mynd 20 – 21   Myndir sem sýna hvernig  
lokaútkoman mun koma til með að líta út  
á útskriftarsýningunni í ágúst. 
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Mynd 19   Prentverkið sýnt í  
prófdæmingunni.
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 Horft um öxl
Þegar horft er til baka á vinnslu verkefnisins get ég 
sagt að ég sé nokkuð sátt við þróun þess þrátt fyrir  
margar óljósar, erfiðar en þó skemmtilegar vikur. Öll 
vinnan sem fór í verkefnið finnst mér hafa skilað sér 
þar sem ég náði að halda ágætu tempói allan tímann. 
Ég hef lært margt á þessum tíma og þá sérstaklega að 
treysta á sjálfa mig og vinna sjálfstætt. Eftir ferlið hef 
ég meiri skilning á leturgerð og hverju þarf að huga að 
þegar hanna á letur. Að hanna gott letur getur tekið 
nokkur ár og því gæti ég eflaust tekið verkefnið mitt 
mun lengra á komandi tímum. 
 Það gat verið erfitt í hönnunarferlinu að læra 
að stoppa og sætta sig við það sem komið var í staðinn 
fyrir að eyða tíma í að reyna að fullkomna eitthvað sem 
aldrei verður fullkomið nema með réttu hugarfari. Þar 
af leiðandi var ég ágætlega lengi að koma mér af stað í 
að framkvæma lokaafurðina. Þegar allt kemur til alls er 
ég þó mjög sátt með þær ákvarðanir sem ég tók og er 
ég gífurlega þakklát öllum þeim sem gáfu sér tíma í að 
hjálpa mér með verkefnið.
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