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Mynd 1: Verk eftir Yoyoi Kusama 



Í upphafi ferlisins fór ég að hugsa hvað tekur við? Við erum 
stödd í heimsfaraldri þar sem raunveruleikinn er svo óraun-
verulegur. Ég fór að hugsa hvernig er lífið sem tekur við eftir 
heimsfaraldur? 
Ég byrjaði að rannsaka liststefnur sem sprottið hafa eftir 
heimskrísur í gegnum árin. Ég skoðaði til dæmis surrealisma 
og dada sem kom í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar. Ég fór 
síðan að skoða pop art sem kom eftir seinni heimsstyrjöldina.
Liststefnurnar eiga allar sameiginlegt að hafna raunveruleikan-
um. Formin eru skekkt og venjulegir hlutir eru ekki lengur eðli-
legir í raunveruleikanum. 
Pop art heillaði mig sérstaklega þar sem litirnir og formin boðuðu 
mikla gleði. Ég vil trúa því að eftir myrkur kemur ljós og þar af 
leiðandi sé raunveruleikinn eftir Covid-19 glaðlegur. 

Mynd 2-3: Pop art list



Mynd 4-5: Myndir úr skissubók



Ég tengdi strax ferlið við rannsókn sem ég gerði á aðferðafræði 
áfanga síðasta haust. Í áfanganum bjó ég til mína eigin aðferða-
fræði sem snérist um stærð og skala. Upphaf rannsóknarinnar 
fór í að skoða hvernig við klæðum okkur, í hvað förum við fyrst? 
Hvað er næst okkur og hvað er fjærst? Þar sem þessi rannsókn 
átti sér stað þegar Covid var sem mest átti hún sér stað heima. 
Ég notaði þar af leiðandi mikið sjálfan mig og tók upp vídjó. 
Ég tók vídjó af mér klæða mig í og úr. Ég notaði mín eigin 
föt. Síðan fór ég að klæða mig í „vitlaust“. Klæða mig í innsta 
lagið yfir og svo framvegis. Útfrá þessari rannsókn skapaði ég 
aðferðafræðina J1T3P3. Hún fjallaði um það að ég bjó til þrjár 
flíkur í þremur stærðum og paraði þær saman á alla mögulega 
vegu en möguleikarnir urðu 162 talsins. Mikill stærðarmunur 
var milli flíkanna til þess að fá dramantískar niðurstöðurww. 

Mynd 6: Mynd úr skissubók



Aðferðafræðin minnti mig á barn að klæða sig. Barn sem hefur 
engar reglur og klæðir sig eins og því dettur í hug, t.d. í nær-
bolinn yfir úlpuna. Útfrá því fór ég að skoða barnamyndir af 
sjálfri mér og fann þar mörg áhugaverð smáatriði sem fylgdu 
mér áfram í ferlinu. Ég skoðaði svo í framhaldinu hlutföll barna 
samanborin við fötin og yfirfærði hlutföllin yfir á fullorðin eins-
takling.

Mynd 7-11: Myndir úr skissubók



Skissuferlið í aðferðafræðiáfanganum var ólíkt öllu sem ég hafði 
áður gert en ég ákvað að halda áfram að vinna svoleiðis. Taka 
af mér vídjó og taka stillur í vídjóunm. Ég hélt áfram að vinna 
svoleiðis og tók mörg vídjó. Það vantaði þó að sjá þennann 
stóra skala sem ég var að leitast eftir. Ég ákvða þá að skala 
niður og vinná á litla gínu en vinna áfram með mínar eigin flíkur. 
Þannig kom fram þessi skali sem ég var að leitast eftir. Ég no-
taði minn klæðnað í bland við barnaföt til þess að mynda þen-
nann stærðarskala. Ég fór svo að klippa saman og líma saman 
myndir. Ég valdi að lokum áhugaverðustu myndirnar og þróaði 
þær áfram. Ég teiknaði línuna beint útfrá völdu myndunum. 

Mynd 12: Myndir úr skissubók



Mynd 13-17: Myndir af skissuvinnu 



Mynd 18: Lokamynd 



Mynd 22: Lokamynd 

Mynd 19-20: Skissa og teikning Mynd 21: Lokamynd 

Mynd 23-24: Skissa og teikning 



Í sníðaferlinu var mikilvægt fyrir mig að ná fram stærðinni 
sem ég vildi. Í aðferðafræði áfanganum hafði ég rekið mig 
á það að þó ég héldi að ég væri að gera risastóra peysu 
var hún ekkert svo stór þegar uppi var staðið. Ég hafði þó 
búið til eina risa stóra peysu í þeim áfanga og ég notaði 
hana sem grunn fyrir peysuna sem ég gerði. Ég ákvað að 
fullkomna stærðina á einni peysu áður en ég byrjaði að 
vinna í næstu flíkum þar sem peysan yrði stærðarviðmið 
fyrir hinar flíkurnar. 
Eftir að hafa fullkomnað peysuna fór ég að sníða úlpurnar, 
svo jakkana og að lokum sundbolina.

Mynd 25-27: Sníðaferli



Þegar ég fór að ákveða skóbúnað fór ég að skoða barnamyndir 
af mér. Ég fann mynd af mér á jólunum þar sem ég var í alltof 
stórum ullarsokkum sem ég fékk í gjöf frá frænku minni. Ég fór 
þá að þróa áfram þá hugmynd að hafa prjónaða sokkaskó. Eftir 
að ég ákvað að hafa alla skónna prjónaða fór ég strax í það að 
finna einhvern sem kynni að prjóna þar sem ég hef litla sem 
enga reynslu á prjóni. Ég byrjaði á því að fara í heimsókn til 
mömmu vinkonu minnar til að fá ráðleggingar varðandi prjónið 
og þá aðalega sokkabuxurnar. Hún ráðlagði mér að skoða up-
pskriftir á netinu og breyta þeim svo og stækka þar sem sok-
karnir þurfa að komast yfir stóra skó sem væru innan undir. Ég 
náði að plata bæði mömmu mína og systur að prjóna þetta með 
mér. Mamma og pabbi lögðu svo leið sína til Seyðisfjarðar til 
frænku minnar, þeirrar sem gaf mér sokkana í jólagjöf sem var 
uppruni hugmyndarinnar. Það voru ófáar hendurnar sem sáu til 
þess að sokkaskórnir urðu að raunveruleika. 

Mynd 28: Mynd frá jólunum

Mynd 29-30: Fyrsta prufa af 
sokkaskóm



Mynd 31-33: Prjónaferli



Ég vissi mjög snemma í ferlinu að ég vildi búa til mín eigin mun-
stur. Þar sem rannsóknin var orðin persónuleg ákvað ég að en-
durspegla það með munstrinu mínu ásamt því að horfa í liststef-
nunar sem veittu mér innblástur í upphafi. Ég hannaði munstrin 
útfrá byrjunarstöfunum í nafninu mínu Emi. Ég prentaði út stafina 
og skannaði þá svo inn og hreyfði blaðið í leiðinni, svoleiðis fékk 
ég skekkta formið sem ég var að leitast eftir. Ég skalaði svo stafi-
na upp og endurtók til að mynda munstrin tvö. 

Mynd 34-37: Munsturgerð



Þegar kom að efnisvali ákvað ég að halda mér við þau efni og 
áferðir sem ég hafði notað í rannsóknarfelinu. Í rannsóknarfer-
linu var ég heima í samkomubanni og líkt og margir kannast við 
var grái kózýgallinn í mikilli notkun. Ég ákvað því að nota grátt 
jersey-efni til þess að endurspegla nútímann. Ég notaði svo 
barna sundbol í ferlinu og lét prenta munstrin mín í sundbolaef-
ni. Hin efnin voru tæknileg efni í úlpur og jakka sem svipaði til 
þeirra sem ég notaði í ferlinu. 
Covid kom í veg fyrir það að geta farið erlendis að kaupa efni. 
Þetta takmarkið efnisúrvalið en þá var ekkert annað í stöðunni 
að vera með opinn huga. Efniskaupin gengu vel fyrir sig þrátt 
fyrir nokkurra bið eftir efnum þar sem flutningur gekk hægt veg-
na Covid. 
Þegar ég leitaði að efnum vissi að ég vildi bjarta og skæra liti og 
fékk mikinn litainnblástur frá pop art en þar eru sterkir litir mjög 
áberandi. Ég hafði ákveðna liti í huga en þar sem efnavalið var 
af skornum skammti gat ég ekki verið mjög föst á þeim litum. 
Ég fann þó efni í litum sem hentuðu verkefninu fullkomlega.
Ég pantaði svo smáhluti eins og smellur, bönd og þess háttar af 
amazon og var dugleg að kanna úrvalið á íslandi og nýta mér 
það sem var til hérlendis. 
Rennilásarnir urðu einn stór hausverkur en eftir mikla leit á 
íslandi fann ég rennilása sem pössuðu við línuna. Ég ákvað að 
3d prenta rennilása-togarann(e.puller) útfrá e-inu mínu sem ég 
notaði í munstrin mín. Ég fékk hjálp frá bróður mínum að setja 
það upp í 3d forriti, við gerðum nokkrar týpur og stærðir. 



Útfrá barnamyndum sá ég að í barnafatnaði er oft notað svoka-
llaði piping og þá oftast í andstæðum lit. Ég notaði piping í 
tvo jakka. Ég fékk einnig innblástur frá barnafatnaði í öðrum 
smáatriðum eins og að hafa gat fyrir þumla á stroffinu. Hægt er 
að renna hettunni alveg upp á einni úlpunni og hægt að rúlla 
hettunni inn í kragann á annari. 

Mynd 38-42: Smáatriði



Ég ákvað að nýta mér e-ið mitt enn frekar og bjó til eyrnalokka 
og hálsmen. Ég laserskar það út í bæði svörtu og glæru plexi. 

Mynd 43-46: Fylgihlutir



Eftir samtal við leiðbeinanda komumst við að þeirri niðurstöðu 
að taka upp vídjóið í hlutlausu rými sem myndi ekki trufla litina í 
línunni. Ég valdi að taka upp í Hafnarhúsinu þar sem þar er allt 
hvítt og litirnir hlutlausir, rýmið hrátt en á sama tíma bíður það 
upp á marga möguleika. Ég fékk Benjamín Heimisson, neman-
da í kvikmyndaskólanum til að taka upp vídjóið og taka myndir. 
Mér þótti mikilvægt að í miðlun minni á verkefninu kæmi fram  
barnið sem er að klæða sig í alltof stór föt. Ég fann gömul vídjó 
af mér sem barn og tók upp hljóðið. Ég fékk svo Ólaf Bjarna til 
þess að búa til lagið sem er undir vídjóinu og nota barnaröddi-
na í bland. Ég er virkilega ánægð með lagið undir vídjóinu og 
finnst það algjörlega ná utam um conceptið. 
Lokavídjóið var svo frumsýnt á visir.is þann 14. maí. Sýning var 
síðan sett upp í Hafnarhúsinu og hún stendur þar í 10 daga eða 
til 24. maí. 
Ég er mjög ánægð með lokaniðurstöðu verkefnisins og er þak-
klát fyrir alla sem komu að verkefninu. Ég sé marga möguleika 
á þróun verkefnisins í framtíðinni. Ég er spennt að sjá hvað 
býður mér í framtíðinni. 



Mynd 47: Sýningin í Hafnarhúsinu.w





Mynd 48: Lokamyndir 
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