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1 GLATAÐ 2 VERK

Í þessari greinargerð mun ég fara í gegnum ferlið og hvernig ég 
komst að lokaniðurstöðunni bæði þegar kemur að myndmáli 
og efnisvali. Einnig er gerð grein fyrir rannsókninni að baki, sem 
hönnunin byggir á. 

INNGANGUR
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MARKMIÐ

Markmið verkefnisins er að upphefja íslenskan textíl og gefa 
honum meiri virðingu en hann hefur fengið í gegnum árin. Mikið 
af vefnaði eða textílvinnu fyrri tíma hefur glatast, stundum að 
undanskilinni einni og einni pjötlu sem varðveitt er í geymslum 
Þjóðminjasafns Íslands. Mýmargar slíkar pjötlur úr mismunandi 
verkum eru í varðveislu safnsins og stöku sinnum er sótt í þær, 
þá mun heldur til rannsókna en sýninga. Hver pjatla tilheyrði 
heildarverki sem nýtt var sem rúmbreiða, söðulákæði, dúkur, 
veggteppi eða annar ofin dýrgripur. Margir slíkir gripir enduðu 
sem ábreiður á þornuðum skít úr búgripum eða sem gólfteppi. 
Þannig hafa áður dýrmæt klæði orðið að litlum pjötlum. Stundum 
er ekkert eftir nema lýsingar á því hvernig mynstrin voru eða í 
hvaða lit efnið var áður en hann dofnaði alveg. 
 Verkið er unnið út frá pjötlum úr geymslum Þjóðminja-
safnsins til minningar um hin horfinu handverk sem ekki fengu 
þá virðingu sem þau áttu skilið. Textíll og handavinna er oft ekki 
metin til jafns við annars konar list. Það að kunna handverk hefur 
oft verið tekið sem sjálfsögðum hlut og áttar fólk sig ekki alltaf á 
vinnunni sem býr að baki. Miðillinn er mikill kvennamiðill í dag og 
jafnframt hefur hann verið það í gegnum tíðina. Má áætla að sú 
staðreynd hafi eflaust haft áhrif á þá virðingu sem textílnum er 
sýndur.
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AF HVERJU TEXTÍLL?

Ég hef lengi haft áhuga á textíl og handavinnu og lá því frekar beint 
við að nota það sem útgangspunkt fyrir verkefnið mitt. Það er 
svo margt við textílinn sem heillar mig, ekki einungis handverkið 
sjálft heldur einnig allt myndmálið í kringum hann. Að glugga 
í gamlar sjónabækur og sjá gamlar vefnaðaruppskriftir hefur 
veitt mér mikinn innblástur og tel ég mikilvægt að nota þennan 
menningararf sem innblástur til þess að skapa eitthvað nýtt. Auk 
þess er mikilvægt að varðveita hluti og viðhalda þeim eins og þeir 
voru. 
 Ég hef tekið eftir því, hafandi áhuga á textíl að fólk á oft 
erfitt með að vera ekki of bókstaflegt þegar það notar þennan arf 
okkar sem innblástur fyrir verk sín. Gömul munstur eru oft tekin 
beint upp, sett í annan miðil, og lítið um það að eitthvað algjörlega 
nýtt sé búið til. Það er allt gott og blessað við þessa aðferð enda 
er hún partur af því að viðhalda, varðveita og vekja athygli á 
þessum fallegu mynstrum og munum sem til eru. Hins vegar 
var ég ákveðin í því að ég vildi nota þennan arf sem innblástur 
til þess að gera eitthvað sem væri með algjörlega nýtt útlit. Það 
var krefjandi áskorun sem tókst vel að mínu mati, þar sem verkið 
er ólíkt þeim gamla íslenska textíl sem var upphafspunkturinn á 
innblæstrinum. 
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FERLIÐ

Ég byrjaði ferlið á því að skoða mikið af textíl, en það var erfitt að 
fjarlægast þann formheim og mynsturheim sem blasti við þar í 
minni rannsóknarvinnu. Ég vissi að ég þyrfti að finna einhverja  
nýja hlið til þess að fá spennandi niðurstöðu. Ég var samt 
staðráðin í því að ég vildi nota íslenska textílinn sem innblástur 
því mér finnst mikilvægt að upphefja hann. Eitt vandamál sem ég 
þurfti að leysa var það að ákveða hvaða textíl ég myndi upphefja. 
Lengi í ferlinu var ég að skoða glitofin söðuláklæði sem eru 
varðveitt á þjóðminjasafninu en mynstrin og litagleðin í þeim hafa 
lengi heillað mig. Hins vegar áttaði ég mig á því að það var kannski 
ekki rétt leið að upphefja textíl sem nú þegar er búið að upphefja. 
Söðuláklæðin á þjóðminjasafninu eru mörg í mjög góður standi, 
það eru til fallegar ljósmyndir af þeim og hefur verið haldin sýning 
þeim til heiðurs. Margir hafa áhuga á þessum áklæðum og fá þau 
oft að hanga til sýnis. 
 Ég velti því fyrir mér hvers konar textíl þyrfti mest á 
upphafningu að halda og áttaði ég mig á því að það væri textíllinn 
sem fékk aldrei þá virðingu sem hann átti skilið. Textíllinn sem 
eyðilagðist og textíllinn sem ekki lengur er til. 
 Ég eyddi miklum tíma í rannsóknar vinnu við það að 
finna sögur og lýsingar um horfinn og gleymdan textíl. Það var 
áskorun en fann ég þó einhverjar sögur en helst fann ég texta 
sem tala um það hvernig íslenskur textíll hefur skort virðingu. 
Hann hefur verið gífurlega mikilvægur fyrir okkar þjóð, hann 
hefur haldið okkur á lífi og okkar helstu nytjahlutir eru úr textíl. En 
það er akkúrat þess vegna sem textíllinn hefur oft skort virðingu. 
Nytjahlutir fá ekki sömu virðingu og listaverk. Nytjahlutir missa 
virði sitt þegar þeir eru mikið notaðir. Það eru til sögur um textíl 
sem byrjaði sem veglegt rúmteppi eða veggteppi en endaði  
síðan sem gólfmotta á moldargólfum forfeðra okkar eða í 
botninum á gömlum geymslukistum. Það sem gerist þegar komið 
er svona fram við textíl er það að hann grotnar og verður að engu. 
Stundum nær ekkert að vera eftir nema ef til vill ein lítil pjatla.
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PJÖTLURNAR

Eftir þessa rannsóknarvinnu fannst mér ég vera komin með 
skemmtilegt viðsfangsefni til þess að rannsaka sjónrænt. Ég 
safnaði saman myndum og rýndi í þær pjötlur og textílleifar sem 
fundist hafa hér á landi og er í vörslu þjóðminjasafns Íslands. Þær 
eru mjög margar og alls ekki til myndir af þeim öllum. Hins vegar 
eru oft til lýsingar. Þar eru lýsingar af mynstrum, litum og ekki 
má gleyma þeim ljósmyndum af pjötlum sem til eru en þær eru 
mjög fallegar og heilluðu mig strax. Þessar pjötlur fá okkur sömu 
virðingu og söðuláklæðin fá, að minnsta kosti ekki frá almenningi. 
Pjötlurnar eru í geymslum Þjóðminjasafnsins og fá ekki að vera 
mikill partur af sýningum, þær eru frekar í rannsóknarskyni. Ég 
vildi með mínu verki upphefja þessar pjötlur og búa til textílverk 
sem myndu fá að hanga á safni sem virðulegt listaverk.
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SJÓNRÆNN BANKI

Til þess að hanna listaverkin þurfti ég því að búa mér til sjónrænan 
banka. Ég teiknaði upp pjötlurnar og skoðaði formin á þeim, en 
einnig skrifaði ég niður þær lýsingar sem ég fann, lýsingar af bæði 
mynstrum, formum og litum. Ég ákvað síðan að nota þessi form 
og lýsingar á minn eigin hátt og vinna með mína túlkun frekar en 
að reyna að giska á því hvernig þessar pjötlur litu út í alvörunni. 
Ég lifi á öðrum tímum, með annars konar tækni og hef því frelsi til 
þess að leika mér með bæði form og liti og var það akkúrat það 
sem ég vildi gera.
  Þegar ég skoðaði litina þá komst ég af því að það voru 
margir mjög mismunandi litir nefndir á nafn og velti ég því fyrir 
mér hvernig litaval hefur verið í textíl á árum áður. Ég er viss um 
að fólk hefur valið þá liti sem hafa hentað hverju sinni eða liti sem 
voru til. Það er mikilvægt að nýta það sem er til og því ákvað ég að 
ég myndi gera slíkt hið sama í mínu verki og notast við liti sem ég 
get nálgast en eru samt innblásnir af þeirri litadýrð sem íslenski 
textíllinn inniheldur.
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HÖNNUN Á VERKUM

Eftir þessa vinnu var ég þá komin með þessa þrjá sjónrænu banka 
til að vinna úr og stefna saman: 

1) pjötlurnar,
2) liti,
3) og mynsturbankann. 

Þá gat ég hafist handa við það að sjóða þetta allt saman.  
Á þessum tímapunkti var ég búin að ákveða að verkin mín yrðu 
ofin í TC2 vefstól sem staðsettur er á Blönduósi. Þessi vefstóll 
er skemmtilegur millivegur þar sem handverkið vísar í forna tíma 
en þar sem hann er tengdur við tölvu þá nær maður á sama tíma 
að stíga inn í nútímann þegar kemur að mynsturgerð. Frelsið er 
meira en var til staðar í þeim gömlu vefstólum sem notaðir voru 
hér áður fyrr. 
 Hverri aðferð fylgja ávallt einhverjar hömlur og fólust 
mínar hömlur helst í litavali og einnig mynsturgerð. Ég vissi að ég 
vildi ekki hafa of flókin form, því skýrari form myndu koma betur út 
í vefstólnum. Einnig er flóknara að vinna með fleiri liti og því tók ég 
þá ákvörðun að hvert verk innihéldi aðeins þrjá liti. Með þessum 
hömlum hófst hönnunarvinnan.
 Ég blandaði saman pjötlunum og bjó til grunn sem 
ég lagði síðan ofan á með mynsturbanka sem ég bjó til út frá 
lýsingum á gömlum mynstrum. Þessi mynsturbanki var algjörlega 
túlkaður á minn hátt úr frá þeirri tækni sem er til staðar í dag, þessi 
mynstur vísa ekki í það hvernig mynstrin litu út hér áður. Ég bjó til 
nokkrar útgáfur af verkum sem væru tilbúin fyrir vefnaðinn.
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BLÖNDUÓS

Þá var komið að því skemmtilega, að byrja að vefa. Það 
skemmtilega við þetta ferli er það að maður veit aldrei 
nákvæmlega hvernig hlutirnir enda og því er stöðugt eitthvað sem 
kemur á óvart. Vissulega er það stressandi líka, en mun meira 
spennandi. Að vefa svona mynd er alls ekki eins og að prenta 
út mynd þó að þetta kallist digital vefstóll. Þetta er mikil vinna og 
undirbúningsvinna rétt eins og við annars konar handverk.
 Í fyrsta lagi þarf að undirbúa myndirnar vel og passa að 
allir pixlar séu á réttum stað þar sem hver pixill merkir einn þráð, 
síðan þarf að búa til svokölluð bindimunstur sem vefstóllinn getur 
lesið en þau segja til um það hvaða þræðir eigi að lyftast hverju 
sinni. Síðan eru þessi bindimunstur sett inná myndina og þá er 
hún tilbúin fyrir það að vera lesin af vefstólnum.
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UNDIRBÚNINGUR

Síðan er það að undirbúa vefstóllinn. Ferlið er ekki mikið 
frábrugðið því að setja upp í venjulegan vefstól og ætla ég svo 
sem ekki að fara í það ferli skref fyrir skref en bara það að undirbúa 
vefstólinn tók í kringum 40 klukkustundir og tók ég góðar myndir 
af öllu ferlinu og hverju skrefi. Vefstóllinn var þræddur með 1320 
þráðum sem voru 20 metrar hver og þarf maður að passa að hver 
þráður fari á réttan stað, í gegnum rétt gat og því er þetta mikið 
nákvæmisverk sem tekur langan tíma. Þegar búið er að setja upp 
í vefstólinn þá er í rauninni það auðvelda eftir, sem er að vefa.
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VEFNAÐURINN

Ég náði að vefa 5 verk. Ég notaðist við mismunandi bindimunstur 
og mismunandi litasamsetningar. Litasamsetningarnar gátu ekki 
verið eins og ég sá fyrir mér í byrjun enda fer mikið garn í verkin og 
þurfti ég að nota það sem ég átti til. Ég óf þau öll með kambgarni 
og bómul og hör og öðru tilfallandi. 
 Þrjú verkanna voru síðan sýnd í Hafnarhúsingu á 
útskriftarsýningu Listaháskólans. Þau hanga tignarlega í 
rýminu  eins og listaverkin sem þau eru og var því hægt að  
skoða vefnaðinn vel bæði framan á og aftan á. Á þann hátt  
er maður ekki að fela neina galla eða ójöfnur sem handverkið 
gefur verkunum.
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MYNDABÓK OG SÝNING

Eftir alla þessa vinnu við það að vinna handverkið áttaði ég mig á 
því að ég gat ekki hengt verkin bara upp og ekki látið fólk vita af 
vinnunni sem liggur að baki. Ástæðan fyrir því að ég ber óbilandi 
virðingu fyrir textíl er sú að ég þekki vinnuna, handtökin, tímana 
og bakverkina sem eru á bakvið hvert einasta verk, hvern einasta 
hlut. Ég ákvað því að ég þyrfti að koma ferlinu til skila. Ég vildi ekki 
búa til kennslubók, enda hafa alls ekkert allir áhuga á textíl og 
þurfa alls ekkert að skilja hvernig hann virkar. 
 Markmið myndabókarinnar er það að fólk átti sig á því 
að það er mikil vinna til staðar, frekar en að átta sig endilega á því 
hver sú vinna er. Bókin er rúmar 40 blaðsíður og fer ég í gegnum 
allt ferlið í fremur ljóðrænum myndum. Hún býr yfir ró og værð rétt 
eins og handverkið lætur mér líða. Markmiðið er að fólki hugsi um 
tímana og vinnuna þegar það flettir í gegnum bókina og fyllist á 
sama tíma eflast einhverskonar ró sem er svo mikilvægur partur 
af handverki fyrir marga. Bókin er einhverskonar handbók sem 
er ekki mjög þykk en hún er í stærðinni 20-26 cm. Bókin er 
handsaumuð saman með sama þræði og notaður var í textíl-
verkin. Hún er því ekki of stór en samt nægilega stór til þess  
að myndirnar fái að njóta sín. Myndirnar eru allar í svarthvítu en 
mér finnst það gefa tóninn
 á tilgang bókverksins sem er viðbót við hitt verkið, og 
að segja einhverja sögu sem býr að baki. Einnig fannst 
mér það skemmtilegur kontrast við textílverkin sem  
eru mjög litrík. Einnig myndast með bókverkinu og textíl- 
verkanna skemmtilegt samtal á milli tæknilegs prentverks og 
efniskenndar. 
 Bókverkið var á sýningunni í Hafnarhúsinu við hlið 
verkanna og var því hægt að fá innsýn inn í handverkið á meðan 
maður skoðaði vefnaðinn.
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