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Þakkir 

Ég vil þakka starfsfólki Hönnunarsafns Íslands fyrir hjálpina með framkvæmd, 

uppsetningu og stuðning við vinnu verkefnisins Peysa með öllu, fyrir alla. Þá vil ég 

sérstaklega þakka Sigríði, safnstjóra safnsins, fyrir að bjóða mér þennan frábæra vettvang 

að vera með opna vinnustofu á safninu, og öll góðu og uppbyggjandi samtölin sem höfðu 

mótandi áhrif á framkvæmd vinnustofunnar og smiðjanna.  

Ég vil einnig þakka starfsfólki fatasöfnunar Rauða Krossins á Íslandi fyrir að taka frá og 

flokka fyrir mig peysur, og þá sérstaklega Elsu og Guðbjörgu fyrir allt góða spjallið og 

peppið.  

Leiðbeinandanum mínum Gunndísi Ýri vil ég þakka fyrir alla þá góðu ráðgjöf og leiðsögn 

sem hún hefur veitt mér í gegnum þetta ferli og fyrir þolinmæðina og stuðninginn þegar 

hugurinn á mér fer að ráfa í allar áttir. Einnig vil ég þakka kennurunum og samnemendum 

mínum í listkennsludeildinni fyrir innblásturinn og samveruna. 

Mömmu og pabba þakka ég fyrir að styðja mig í öllu því sem mér dettur í hug að taka mér 

fyrir hendur. Ég vil í raun þakkað svo ótrúlega mörgum fyrir það sem hefur leitt mig áfram 

að þessu verkefni og fyrir stuðninginn og þátttöku. En að lokum vil ég sérstaklega þakka 

Margréti umsjónarkennaranum mínum í 3. bekk sem kenndi mér að prjóna. 
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Útdráttur 

Í þessu verkefni ígrunda ég reynslu mína og samspil hlutverka minna sem textíl- hönnuður, 

listakona og kennari þar sem ég styðst við aðferðir starfendarannsókna. Útgangspunkturinn 

er verkefnið Peysa með öllu, fyrir alla sem ég vann á opinni vinnustofu og smiðjum á 

Hönnunarsafni Íslands, á tímabilinu janúar til júní 2021. Markmiðið með þessari ritgerð er 

að ígrunda mikilvægi kennslu, miðlunar og opins samtals þegar kemur að sjálfbærum 

nálgunum í textíl- framleiðslu og neyslu. Nútíma neysla okkar á textíl og stóriðjan sem 

henni fylgir er útgangspunkturinn í framkvæmd verkefnisins, þar sem unnið var með 

ósöluhæfan efnivið frá fatasöfnun Rauða Krossins á Íslandi og honum gefið framhaldslíf í 

skapandi fataviðgerðar smiðjum.  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar fer ég yfir mitt samband við textíl, bæði í persónulegu lífi og í 

starfi mínu sem textílhönnuður. Þar ígrunda ég reynslu mína í námi og starfi þar sem ég 

skoða ferlið sem leiddi mig út í að miðla verkefnum mínum áfram í fræðslu og kennslu. 

Í fræðikafla ritgerðarinnar tek ég fyrir vandamálið sem fylgir nútíma textílframleiðslu. Þar  

fer ég yfir áhrif framleiðsluferlisins, samverutíma okkar með textílnum og hvar hann endar. 

Í kaflanum skoða ég lausnir eins og fataviðgerðar smiðjur og hvernig nálgun samfélagslista 

og félagslegrar hugsmíðahyggju nýttist mér við skipulag og útfærslu smiðjanna. Einnig 

ígrunda ég valið á efnivið í textílkennslu í skólakerfinu og mikilvægi þess að innleiða 

þangað notkun á notuðum textíl. 

Í lokakafla ritgerðarinnar fer ég yfir tímabilið á Hönnunarsafni Íslands, hvernig ég 

skipulagði opnu vinnustofunnar og skapandi fataviðgerðarsmiðjurnar, og geri það með því 

að rýna í rannsóknardagbók sem ég hélt á tímabilinu og ljósmyndum sem ég tók á 

smiðjunum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa fram mikilvægi þess að deila þekkingu sinni og hvernig 

hlutverk kennarans getur aukið gildi og möguleika starfsins sem ég vinn sem textíl- 

hönnuður og listakona. 

 

 

 

 

 



 

 
2 

Abstract 

In this project I reflect on my experience and the interplay between my roles as a textile- 

designer, artist, and teacher, in which I use the method of action-research. The base of the 

research is the project Sweater with everything, for everyone (Peysa með öllu, fyrir alla). 

During this project I worked in an open studio setting and taught workshops at The 

Museum of Design and Applied Arts in Iceland, the project took place in January until 

June 2021. The aim of this essay is to consider the importance of teaching, communication, 

and open conversation when it comes to sustainable approaches in textile production and 

consumption. Our modern consumption of textiles and the industry that accompanies it is 

the starting point in the implementation of the project. In the open studio, and at the 

workshops, we worked with unsellable material from the clothing collection of the Red 

Cross in Iceland and increased their lifespan. 

In the first chapter of the essay, I review my relationship with textiles, both in my personal 

life and in my work as a textile designer. There I reflect on experiences in my studies and 

work, as I look at the process that led me to expand my work into teaching. 

In the second chapter of the essay, I address the problem that accompanies modern textile 

production. There I go over the effects of the production process, our time together with 

our clothes and where it ends up after our time together. In this chapter I look at solutions 

such as clothing repair workshops, and how the approach of community-based art and 

social constructivism was used in organizing the workshops. I also reflect on the choice of 

materials in textile teaching in the school system in Iceland, and the importance of 

implementing the use of secondhand textiles. 

In the final chapter of the essay I reflect on the period at The Museum of Design and 

Applied Arts, how I organized the open studio and the creative clothing repair workshops. 

Through the period of the project, I kept a research diary and took various photographs of 

the process and actions at the workshops, which I rely on in my reflection. 

The results of the study highlight the importance of sharing knowledge and how the role of 

the teacher can increase value and potential of the work I do as a designer and artist. 
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Inngangur  

Fyrir um tíu árum síðan hóf ég feril minn sem textílhönnuður og listakona undir nafninu 

Ýrúrarí. Á undanförnum árum hafa verkefni mín þróast yfir í að endurnýta textíl sem ég 

laga og breyti eftir mínum hugmyndum og handverksstíl. Árið 2020 sýndi ég útkomu á 

samstarfs verkefni með fatasöfnun Rauða Krossins á Íslandi á HönnunarMars. Verkefnið 

vann ég undir titlinum Peysa með öllu, en í því vinn ég með peysur sem hafa lent í 

óhöppum í fyrra lífi sem hindrar að þær fari í sölu í Rauða Kross verslununum. Út frá 

skemmdum eins og sliti, föstum blettum og götum í peysunum vinn ég ýmiskonar 

viðgerðir og viðbætur sem gefa peysunum nýtt útlit og karakter.  

Á tímabilinu janúar til júní 2021 þróaði ég verkefnið áfram og gerði aðgengilegra 

almenningi í gegnum opna vinnustofudvöl á Hönnunarsafni Íslands. Á þessu stigi 

verkefnisins breyttist titillinn í Peysa með öllu, fyrir alla, þar sem ég gerði tilraunir með 

notuðu óheppnu peysurnar í opnum skapandi fataviðgerðar smiðjum, samtölum og með 

svokölluðum peysusamningi (sjá kafla 3.1.2) sem fólk gat gert við mig á safninu. 

Markmiðið með verkefninu var að virkja fleiri í að huga að betri nýtingu á fötum með 

persónulegri og skapandi nálgun í fataviðgerðum og viðbætum, sem henta byrjendum sem 

og lengra komnum í handavinnu. Í þessari ritgerð mun ég rýna í aðdraganda og feril minn 

sem leiddi til Peysu með öllu, fyrir alla og fara svo yfir reynsluna af því að standa að svona 

verkefni þar sem hlutverk mín sem kennari, hönnuður og listakona skarast.  

Rannsóknaraðferðin sem ég styðst við er nálgun starfendarannsókna. Með 

starfendarannsókn skoðar rannsakandinn sitt eigið starf. Sú vinna og ígrundun á eigin 

vinnuháttum eflir skilning og fagmennsku rannsakandans á eigin starfi og er unnin fyrst og 

fremst til að þróa eigin starfshætti. Með starfendarannsóknum er rýnt í eigin reynslu, hvað 

gengur vel og hvað mætti fara betur og öðlast rannsakandinn skýrari sýn á það til hvers 

hann vinnur sína vinnu og hvernig hann vill vinna hana (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Starfendarannsóknir eru gjarnan unnar af kennurum til að efla starf sitt, en ég mun einnig 

rannsaka starf mitt sem hönnuður og listakona þar sem þau hlutverk og bakgrunnur munu 

alltaf leika á sama sviði og hlutverk mitt sem kennari. Ég valdi þessa rannsóknarnálgun til 

að rýna í og ígrunda þá þætti á mínum ferli sem hafa mótað mig og leitt mig í átt að 

kennarastarfinu. Með því að vera meðvitaðri um mitt ferli og bakgrunn sé ég fram á að 

styttra verði að sækja í reynsluna og halda öruggar áfram í þessum stöðuga þroska sem á 

sér stað í gegnum lífið. 
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 Í þessari ritgerð mun ég byrja á því að fara í saumana á bakgrunni og tengslum mínum við 

föt og textíl. Þá fer ég yfir reynsluna sem leiddi að þeirri ákvörðun að fara í meistaranám í 

listkennslufræðum. Því næst skoða ég vandamálin sem fylgja óheilbrigðum neysluháttum 

okkar á textíl og hugmyndafræðina sem ég lagði upp með við þróuninni á opnu 

vinnustofunni og skapandi fataviðgerðar smiðjunum. Vinnustofan og smiðjurnar eru 

uppistaðan í verkefninu Peysa með öllu, fyrir alla sem ég fer ítarlega yfir í síðasta kafla 

ritgerðarinnar. Þar  fer ég yfir upplifun mína, hugleiðingar, uppákomur og reynsluna af 

verkefninu. Skrifin byggi ég upp á rannsóknardagbók sem er þekkt verkfæri í framkvæmd 

starfendarannsókna. Í dagbókina skrifaði ég vangaveltur, hugmyndir, viðbrögð, upplifanir 

og uppákomur sem áttu sér stað bæði í samskiptum við gesti á opnu vinnustofunni og við 

þátttakendur á smiðjunum. Þar ígrundaði ég eigin líðan, skoðanir og túlkun út frá minni 

upplifun og spurði sjálfa mig spurninga um hvers vegna sumar uppákomur áttu sér stað og 

ígrundaði á gagnrýnin hátt. Einnig fékk ég til mín rannsóknarvin á smiðju sem skráði niður 

sitt sjónahorn á minni kennslu og mótun rýmisins, en mikilvægt var að fá aðra innsýn en 

aðeins mína eigin upplifun (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Eftir tímabilið á 

Hönnunarsafninu urðu einnig til nýjar vangaveltur þegar ég leit til baka. Þó ég hafi ekki 

skrifað beint um þær hugleiðingar í rannsóknardagbókin styðst ég einnig við þá reynslu 

sem situr eftir. Í lok ritgerðarinnar fer ég yfir mínar niðurstöður út frá rannsókninni og 

möguleika á þróun og framtíð verkefnisins Peysa með öllu, fyrir alla. 
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1. Minn bakgrunnur  

Þessi minning hefur fylgt mér í gegnum ferlið að þeirri vinnu sem einkennir mína textíl 

hönnun og list. Fyrstu minningar mínar af handavinnu í textíl eru frá 3. bekk í grunnskóla, 

þar sem umsjónarkennarinn minn, sem hafði áður verið textílkennari skólans og gaf okkur 

meira frelsi til að vinna í handavinnu en námskrár þá gerðu líklega ráð fyrir. Um leið og ég 

lærði að prjóna varð ég nánast óstöðvandi og nýtti hvert einasta tækifæri sem ég fann til að 

taka upp prjónana og prjónaði töluvert magn af húfum og einnig mína fyrstu lopapeysu. 

Prjónið fylgdi mér að einhverju leyti út grunnskólagönguna en það var ekki fyrr en ég fékk 

vinnu í Skapandi sumarstörfum í Kópavogi1, 20 ára gömul sem fyrstu karakter peysurnar 

mínar litu dagsins ljós. Litrík föt, með skemmtilegum eiginleikum, mynstrum og karakter 

höfðu alltaf heillað mig og þarna hafði ég vettvanginn til þess að skapa föt eftir eigin höfði 

í mínum eigin höndum frá grunni. Flíkurnar sem urðu til í sumarstarfinu höfðu allar sinn 

eigin karakter og var hægt að breyta svipbrigðum þeirra með einföldum hreyfingum þegar 

einhver klæddist flíkinni. Afurðir sumarsins í Skapandi sumarstörfum í Kópavogi, hafa 

síðan verið afar einkennandi fyrir minn stíl sem ég vinn með enn þann dag í dag, um tíu 

árum síðar. Flíkurnar hlutu strax töluverða athygli, þeim fylgir einhver gleði og húmor, 

sem á kannski ekki svo oft við dagsdaglegan klæðnað sem keyptur er í hefðbundnum 

fatabúðum. Ég man að til að byrja með leit ég á þessa vinnu sem einhverskonar bakdyra 

leið að því að gera nærumhverfi mitt áhugaverðara, með því að skreyta fötin mín og því 

sem fólk í kringum mig klæddist.  

Peysurnar sem ég bjó til það sumarið og í framhaldi af sumarstarfinu eiga einhvern 

samhljóm með tilfinningunni af bótinni af Taz í körfubolta. Vinnan mín sem hönnuður 

 
1 Í skapandi sumarstörfum býðst ungu hæfileikafólki að vinna að eigin listsköpun og miðla til annara. Meira 

um Skapandi sumarstörf á vefnum: https://sumar.kopavogur.is/molinn/skapandi-sumarstorf/  

Minning sem ég á frá því ég var barn er tímabil þar sem ég var stöðugt að reyna að gera 

gat á hnén á gallabuxunum mínum. Mamma hafði keypt fyrir mig flotta Looney tunes bót 

með karakterinum Taz í körfubolta sem átti þó aðeins að nota til að bæta fyrir gat þegar 

að því kæmi. Ég sóttist eftir því að gera buxurnar mínar skrautlegri eða persónulegri og 

var eina lausnin fyrir mig að búa til skemmdir í fötin mín til að fá bótina sem ég vildi 

státa af á buxunum mínum. Vinnan uppskar þó aðallega grasgrænu á hnén og mamma 

sá í gegnum mig og keypti eftir það einfaldar bætur með engum myndum, líklega til að 

vinna gegn þessari hegðun. 

 

https://sumar.kopavogur.is/molinn/skapandi-sumarstorf/
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einkennist af því að bæta við prjónuðum bótum, útsaum eða handverki á annars venjuleg 

eða hefðbundin föt til að gera þau skemmtilegri og einstakari. Fyrir nokkrum árum síðan 

hætti ég að búa til verkin mín frá grunni og fór að vinna með notaðar peysur sem grunn að 

verkunum mínum. Í raun spratt sú hugmynd út frá því að spara mér tíma svo ég gæti svarað 

eftirspurn og selt verkin mín á hagstæðara verði til annarra námsmanna. En vinnan með 

þennan notaða efnivið hefur leitt mína hönnun og listsköpun á alveg nýjar slóðir, þar sem 

nýtni, sjálfbærni, miðlun og samtal blandast saman við litríka ullina og persónugerða 

prjónið. 

1.1 Samband mitt við föt og textíl 

Allir eiga sína tengingu við föt, við klæðumst þeim á hverjum degi og flest veljum við sjálf 

hverju við klæðumst. Fataval er því afar persónubundið, í grunninn tengist klæðnaður 

dagsins mögulega veðráttu, en einnig tísku, kyni, aldri og stétt. Við berum fötin utan á 

okkur og því eru þau einhverskonar tjáningamáti fyrir okkar persónu og geta fötin dregið 

upp ákveðna mynd af manneskjunni sem klæðist ákveðnum fötum. 

Árið 2001 opnaði í nágrenni við grunnskólann minn verslunarmiðstöðin Smáralind, þar 

sem 65.200m2 hýsa yfir níutíu verslanir, veitingastaði og samkomustaði fyrir afþreyingu. 

Ég man eftir að hafa yfirleitt þótt mjög spennandi að fara þangað sem unglingur eða 

ungmenni, til að kaupa föt sem ég annaðhvort hélt að mig vantaði eða mig langaði í, kaupa 

gjafir eða bara til að skoða um með vinum mínum. 

 Það að skoða eða kaupa föt er oftast einhverskonar afþreying frekar en beinlínis þörf. Fyrir 

mig liggur þörfin yfirleitt meira í tjáningarþörf heldur en endilega grunn þörfinni að verja 

líkamann minn og klæða mig eftir hitastigi og veðri. Enn þann dag í dag þykir mér gaman 

Minningarnar eru skýrar af því að fletta í gegnum létt stál og plast herðatré sem héngu 

vel uppröðuð á holum stálrörum í upplýstu rými með taktfastri popptónlist í bakgrunni. 

Lærð hreyfingin í að þjappa herðatrjánum saman á báðum hliðum til að skoða nánar 

mögulega flík sem myndi virka sem sjónrænn sendiboði minn til að skila því til 

umheimsins hver ég væri. Ég hef eytt óteljandi tímum í að fletta í gegnum fataslár, 

skoða ólík efni, snið, merki og máta við minn stíl, líkama, hár- og hörundslit. Sjá svo 

fyrir mér hvað ég yrði miklu frábærari ef ég ætti akkúrat þennan bol, hvað ég yrði 

miklu áhugaverðari og „meira ég“ ef ég væri í þessum buxum með þessu merki. 

Dagdraumar um hvernig mér tækist að setja saman hina fullkomnu samsetningu til að 

tjá akkúrat hvernig ég væri, eða hvernig ég vildi að fólk héldi að ég væri 
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að skoða flíkur í fatabúðum, þó það sé yfirleitt nú í verslunum sem selja notuð föt, þá er 

athöfnin mjög svipuð, jafnvel tímafrekari.  

Tengsl við fötin mín eru mjög ólík og á ég í mis persónulegu sambandi við hverja og eina 

flík. Flestar flíkur sem ég versla veit ég að ég mun nota og nota svo lengi sem mér þykir 

þær enn flottar og að þær passi mér og við aðrar flíkur í fataskápnum. Stíllinn minn og 

utanaðkomandi áhrif frá tísku og pop kúltúr breytist reglulega og því verða sumar flíkur í 

fataskápnum gjarnan púkó og óáhugaverðar þegar óræð tímabil klárast. Sumar flíkur liggja 

nánast óhreyfðar inni í fataskáp árum saman, áður en ég flokka þær frá í tiltekt og set í 

poka sem fer í fatasöfnunargám frá Rauða Krossinum á Íslandi. Í einhver skipti hef ég líka 

fengið flíkur eins og stuttermaboli aðeins fyrir eitt ákveðið tilefni eins og fyrir hlaup, 

keppnir eða hátíðir. Bolirnir eru merktir viðburðinum eða tilefninu og verða mögulega að 

náttbol eða íþróttabol um stund áður en þeir fara svo í fatsöfnunargám. Á meðan á ég aðrar 

flíkur sem ég nota reglulega árum saman, jafnvel flíkur sem hafa ferðast úr fataskápi vinar 

eða ættingja yfir í minn fataskáp. Þegar þessar flíkur hafa verið mikið notaðar fer gjarnan 

að sjást á þeim ýmis ummerki sem hafa áhrif á útlit og gagnsemi þeirra. Ég hef gert minna 

af því en ég vil viðurkenna að laga flíkur þegar farið er að sjást á þeim, enda auðvelt og 

jafnvel skemmtilegra að endurnýja gamla flík með nýrri flík sem virkar meira spennandi. 

Það eru þá aðallega flíkur sem hafa fyrir mér sterkt persónulegt gildi sem ég reyni meira að 

viðhalda, þó að auðvitað sé besta nýtingin í því að laga allar flíkur sem þarf að laga. 

1.1.2 Lopapeysan frá Júgóslavíu 

                              

            Mynd 1: Fram- og bakhlið Lopapeysunnar frá Júgóslavíu, peysan er slitin og götótt. (Höfundur, 2020)         
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Ein flík sem stendur upp úr í fataskápnum og ég hef notað reglulega í yfir tíu ár er 

skrautleg og hlý lopapeysa. Peysan er hálf rauð og hvít með flötum í jarðlitum, 

útsaumuðum trjám og fallegum litlum gráum húsum. Í dag vantar á peysuna tvær tölur, 

endarnir á ermunum eru byrjaðir að eyðast, á henni eru nokkur göt og fastir blettir (sjá 

mynd 1). Ég man eftir því þegar ég var u.þ.b 17 ára og pabbi kom með þessa peysu úr 

bílskúrnum heima og spurði hvort þetta væri ekki eitthvað sem ég vildi nota verandi 

nýbyrjuð í Menntaskólanum við Hamrahlíð. MH hafði þá á sér orð fyrir nemendur sem eru 

miklar listaspírur, klæddir í skrautleg föt en ég man helst eftir almennri skoðun að 

nemendur skólans “klæddu sig upp í gamlar gardínur”. Peysan er enda ansi skrautleg og ég 

notaði hana mikið á meðan ég stundaði nám í MH. Peysan var alltaf með í för í útilegum 

og útihátíðum og fer með mér í tjaldferðalög enn þann dag í dag. Ég er líka viss um það að 

peysan hafi veitt mér ákveðinn innblástur í minni eigin prjónahönnun en það er tiltölulega 

óvenjulegt að vinna með útsaum á prjónaðar voðir. Húsin og trén eru eins og teikning yfir 

prjónaðan bakgrunninn sem gefur peysunni aukið líf og persónuleika. Mamma keypti 

peysuna nokkrum árum áður en ég fæddist en hún heillaðist einmitt af skrautlegu landslagi 

peysunnar. Ég hafði alltaf verið frekar forvitin um peysuna, en þegar ég fékk hana úr 

bílskúrnum sagði mamma mér að peysan væri úr íslenskri ull en prjónuð í Júgóslavíu.  

Vorið 2020 í áfanganum Kennarinn-Listamaðurinn í Listaháskólanum vann ég verkefni 

yfir önnina þar sem peysan var minn kennari. Verkefnið leiddist út í rannsókn á peysunni 

þar sem ég ígrundaði líf peysunnar með mömmu minni og svo mér, en rannsakaði síðan 

framleiðslusöguna sem liggur að baki. Í ljós kom margþætt saga sem mér þótti verulega 

áhugaverð. Sagan byrjar árið 1962 með nokkrum konum í bænum Sirogojno þá í 

Júgóslavíu, nú Serbíu, sem hófu þetta handprjóna verkefni í samstarfi við samtök 

landbúnaðarins í landinu. Markmið verkefnisins var að skapa störf fyrir konur og fékk 

athafnakonan Dobrila Smiljanic starf forstjóra og hönnuðar. Hún hannaði þessar peysur 

með landslagi bæjarins, með þá von að draga að ferðamenn. Hugmyndin gekk raunar svo 

vel að talað er um að bærinn Sirogojno hafi verið einn af fáum bæjum sem héldu gamalli 

bæjarmyndinni þegar sovéskur arkitektúr óð yfir landið. Um aldamótin 2000 voru 

handprjóna konurnar sex sem byrjuðu starfið orðnar um 2000 talsins og lifir merkið 

Sirogojno style enn góðu lífi (Sirogojno Style, e.d). Annar þáttur sögunnar sem er 

áhugaverður, er aðkoma íslensku ullarinnar, sem má þakka fyrrum ræðumanni Júgóslavíu á 

Íslandi honum Milutin Kojic. Hann kom á laggirnar viðskiptatengslum, þar sem hráefni 

peysnanna, íslenska ullin, hefur verið send til Serbíu nánast frá stofnun Sirogojno style. Úr 

urðu þó ekki aðeins þessi viðskiptatengsl, því einnig blómstraði fallegt vinasamband á 
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milli íslensk-serbnesku fjölskyldu Milutins og serbnesku fjölskyldu Dobrilu. Árið 1990 lést 

Milutin aðeins 68 ára að aldri og eins og sjá má í minningargrein í Morgunblaðinu skrifaðri 

af Dobrilu var vináttan sterk fram á síðasta dag. Brot úr minningargrein: 

 

Milutin og hin kæra eiginkona hans Hamely, glöddust yfir öllum framförum í Sirogojno 

eins og sá einn gleðst sem sér hugarfóstur sitt lifna, vaxa og bera ávöxt. Kunningsskapur, 

vegna verslunarsamstarfs, varð stig af stigi að sterkri fjölskylduvináttu og var komu Kojic-

fjölskyldunnar ávallt beðið með eftirvæntingu og tilhlökkun. Okkur hjónum fór að þykja æ 

vænna um Hamely og dæturnar fjórar, Irenu, Helenu, Milunku og Aleksöndru sem og 

barnabörnin Ármann og Persidu Guðnýju og tengdasoninn Karl er þau bættust í hópinn. 

Erfitt er nú að horfast í augu við þá staðreynd að nú sé þessi kæri vinur kvaddur í hinsta 

sinn. Okkur fannst alltaf nægur tími til stefnu til að framkvæma þær hugmyndir sem frá 

honum streymdu. Skyndilega stöndum við nú eftir og stór þakkarskuld okkar við hann 

stendur ógreidd, hvort sem er til viðskiptanna eða vináttunnar litið. (Smiljanic, 1990) 

Með því að þekkja og kynna mér sögu lopapeysunnar frá Júgóslavíu hefur þessi flík öðlast 

aukið gildi fyrir mig persónulega. Peysan minnir mig á margar góðar stundir sem ég hef átt 

í henni, minnir mig á fjölskylduna mína, vináttu á milli ókunnugs fólks frá Íslandi og 

Serbíu og kynslóðir af handverkskonum sem fengu atvinnutækifæri og viðhéldu bænum 

sínum með því að prjóna hann í peysur úr íslenskri ull. Þar sem peysan á sér ríka sögu, sem 

snertir mig á persónulegan máta er hún fyrir mér ein verðmætasta flíkin í fataskápnum 

mínum. Ég myndi aldrei fara með þessa peysu í fatasöfnunargám og þarf góðan tíma til að 

ákveða útfærslu á viðgerðunum sem hún þarf og á skilið. 

1.2 Textílhönnuðurinn 

Einhvern tímann upp úr tvítugu þegar ég var að fara að hefja nám í textílhönnun bað 

pabbi minn mig um að laga fyrir sig gat eða saumsprettu á útivistarbuxum sem hann 

átti. Gatið var við hné sem var frekar erfiður staður til að vinna með og buxurnar úr 

þykku efni. Ég man eftir að hafa hugsað að með þá þekkingu sem ég var þegar með, 

gæti ég fundið út úr þessum viðgerðum og lagað buxurnar. Mér þótti þó fataviðgerð 

eins og þessi ekki vera vinna sem væri mér við hæfi. Ég ætlaði að verða textíl 

hönnuður, kannski listakona, til að skapa eitthvað nýtt, flott, með mínum stíl, eitthvað 

sem ég fengi hrós fyrir. Ég yrði seint titluð sem „snillingur“ fyrir að laga gömul 

útivistarföt. 



 

 
12 

 Á ferli mínum sem námsmaður og starfandi textílhönnuður hefur sköpunargleðin og 

tjáning leitt mig áfram í gegnum handverkið. Þegar ég lærði fyrst að prjóna í grunnskóla 

var athöfnin sjálf, að prjóna, það sem dreif mig áfram og það að búa til nýja húfu, 

vettlinga, trefil eða peysu var ekkert endilega það mikilvægasta við prjónið. Þegar ég 

byrjaði á að nálgast prjónið á meira skapandi hátt fór útkoman og framsetningin að skipta 

meira máli. Það er áhugavert að líta til baka og rifja upp minningar eins og að hafa verið 

beðin um að vinna smávægilega fataviðgerðir í upphafi ferils Ýrúrarí og fundist ég yfir það 

hafin. Forsendurnar fyrir sköpun minni og ákvörðun um að hefja nám í textílhönnun voru í 

grunninn verulega sjálfhverfar, án þess að ég hugsaði nokkuð um það á þeim tíma. Þó ég 

vilji kannski ekki endilega viðurkenna það þá hafa samfélagsmiðlar og aðdáun annarra haft 

mikil áhrif á þróun verka minna. Egóið mitt nærist með hverri Instagram færslunni þar sem 

hundruð, jafnvel þúsundir “læka” hrynja inn með tilheyrandi hrósum og rafrænu lófataki 

frá ókunnugu fólki víðsvegar um heiminn. Verkin mín eru mitt hug- og handverk og því 

nærir aðdáunin á verkum mínum líka mína eigin sjálfsmynd. 

Þó upprunalegu forsendurnar fyrir því að ég geri það sem ég geri séu sjálfhverfar ætla ég 

ekki að skammast mín fyrir það, enda mikið ef ekki flestöll list, sem verður til út frá 

sjálfsmiðuðum grundvelli. Listafólk í kringum mig bíður spennt eftir viðbrögðum við 

bókinni sinni, gagnrýni í blöðum um nýju plötuna sína eða sviðsverki, vilja koma fram á 

góðri hátíð eða safni og að myndlistin þeirra endi á flottum veggjum þar sem hennar verður 

notið. Fyrir mér er það gott og gilt, enda veit ég fátt betra en að njóta listar sem höfðar til 

mín, sama hvaðan forsendurnar fyrir verkunum koma.  

Frá upphafi sköpunar Ýrúrarí hef ég sjálf, Ýr, hversdagslega, en líka sem hönnuður og 

listakona, þroskast töluvert á þessum u.þ.b. tíu árum. Ég nýt þess enn að skapa mín eigin 

verk og að vera stolt af því sem ég skapa. En á tímabilinu hef ég öðlast nýja reynslu og 

þekkingu, sem spila inn í þá þróun að hafa fengið áhuga á því að kenna og miðla áfram 

þekkingu minni í textílkennslu og skapandi fataviðgerðarsmiðjum. Það starf þykir mér afar 

gefandi, að því leyti að mér finnst ég vera að gefa aðeins meira frá mér og ætlast til að fá 

minna til baka heldur en í minni persónulegu listsköpun. Með nálgun kennslunnar á 

verkefnin mín hafa þau höfðað til fleiri og jafnvel þróast í átt að samfélagslist (sjá kafla 

2.3.2.). Í kaflanum hér á eftir mun ég fara yfir tímabilið frá upphafi Ýrúrarí og rýna í þá 

reynslu sem leiddi mig út í nám í listkennslufræði. 
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1.2.1 Fyrstu verk Ýrúrarí 

      

   Mynd 2: Peysurnar þrjár úr línunni "Monsters" unnar í Skapandi sumarstörfum í Kópavogi (Magnús Andersen, 2013) 

Sambandið við fötin í fataskápnum mínum er mismunandi, en svo er samband mitt við föt 

sem ég hef sjálf búið til annar handleggur. Að hafa búið til eitthvað frá grunni, eytt tíma 

mínum og hugsunum í að skapa nýja flík er afar ólíkt því að kaupa flík út úr búð. 

Munurinn þarna á milli er tíminn og hugsunin sem fer í að skapa verkið, snertingin við 

efnið og val á þræði, aðferðum, áferðum og formum. Með mótun þráðarins verður úr 

eitthvað sem áður var mynd inni í höfðinu á mér en er nú hægt að klæða sig í og nota sem 

skjöld á milli líkama síns og umheimsins. Það sem ég bý til er einstakt og að baki verka 

minna liggur hugsun, vinna og umhyggja fyrir flíkinni.  

  Frá því ég lærði að prjóna átta ára gömul, og fram á miðjan tvítugs aldurinn prjónaði ég 

töluvert magn af flíkum frá grunni. Í fyrstu eiginlegu textíl verkum mínum lék ég mér að 

því að breyta mynstrum úr uppskriftarbókum af lopapeysum, þá leit ég þó ekki á peysurnar 

sem neinskonar listaverk, aðeins nytsamlegar flíkur með smá persónulegri stíl. Hjólin fóru 

svo að snúast þegar ég byrjaði á því að vinna ofan á handprjónaðar peysurnar, með útsaum 

og prjónuðum viðbótum, svipað og húsin og trén á lopapeysunni frá Júgóslavíu (sjá kafla 

1.1.2). Ég man eftir að finna fyrir miklu stolti, að hafa skapað nýjar peysur, án uppskriftar 

sem komu út frá mínu höfði, prjónaðar frá grunni með mínum höndum. Þegar ég rifja upp 

handverkið sem ég vann fyrir, og í byrjun námsferils míns í textílhönnun sakna ég 

óvissunnar og tilraunastarfseminnar sem fór fram. Því meiri sem þekkingin mín vex á 

handverkinu því minna kemur mér í raun á óvart og minna rúm gefst fyrir „mistök“ þar 

sem auðveldara er að sjá fyrir hvort eitthvað heppnist. Fyrstu peysurnar mínar urðu til í 

Skapandi Sumarstörfum í Kópavogi, þá vann ég mjög sjálfstætt og hafði í raun engan til að 
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leiðbeina mér í þeim verkefnum sem ég hafði búið mér til. Þarna hafði ég vettvang fyrir 

algjört frelsi í að skapa nýjar flíkur, með þeim aðferðum og nálgunum sem mér sýndist og 

það var enginn sem gat sagt mér að ég væri að gera eitthvað vitlaust. Í Skapandi 

Sumarstörfum 2012 varð úr fyrsta litla „peysulínan“ mín sem ég kalla Monsters (sjá mynd 

2) en hver og ein peysa hefur sinn persónuleika, útlit og skap sem breytist eftir hreyfingum 

líkamans sem klæðist þeim.  Línan mótaði einhverskonar tímamót í minni sköpun en allar 

peysurnar eiga það sameiginlegt að vera í grunnin venjulegar handprjónaðar peysur, en á 

þær prjónaði ég lög af bútum sem ég saumaði á þær. Þessir auka bútar eða skreytingar, er 

það sem varpar fram svipbrigðunum og persónuleika þegar þeir fylgja hreyfingu olnboga, 

búks, handa og hálsmáls. Frá upphafi hefur peysuformið höfðað mest til mín í minni 

sköpun líklega vegna þessa eiginleika og hvernig efri búkur hreyfist, enda eru hendur alltaf 

á sífelldri hreyfingu. Fyrir mér heillar þetta form mig meira fyrir listsköpun en eitthvað 

sem t.d. stendur kyrrt á vegg, peysurnar ferðast víða og á óútreiknanlega staði. Þær geta 

einnig haft áhrif á þann sem klæðist þeim og þeim sem verða á vegi peysunnar. Það að ná 

að móta þrívíðan hlut sem hægt er að klæðast og ferðast um utan á líkamanum úr einhverju 

jafnt einföldu og þræði eru nánast galdrar og fyrir mér form af skúlptúr gerð. 

Eftir útskrift úr menntaskóla þótti mér, eins og mörgum, erfitt að ákveða framhaldið. Ég 

fór að vinna í afgreiðslustarfi í apóteki til að byrja að safna fyrir framtíðinni, þó hún væri 

óviss. Á meðan á því tímabili stóð var ég enn virk í handavinnu og hélt áfram með tilraunir 

á handprjónuðum peysum sem komu beint úr höfði mér. Eftir árs pásu frá námi skráði ég 

mig á fatahönnunar- og textíl braut í lýðháskóla í Danmörku til að komast að því hvort nám 

í þessum greinum gætu hentað mér í framtíðinni. Námið í Danmörku féll mér vel, þar sem 

áhersla var lögð á sjálfstæða vinnu og tilraunir með 

fjölbreyttar textíl aðferðir og stóð þar upp úr að læra á 

prjónavél. Að prjóna grunn af peysu á prjónavél gat 

sparað mér töluverðan tíma þegar áhugaverðasti partur 

verka minna á þessum tímapunkti var að vinna ofan á 

peysur. Í lokaverkefni mínu við skólann varð úr peysa 

sem er ein af mínum tímafrekustu verkum (Sjá mynd 

3). Grunninn af peysunni prjónaði ég á heimilis-

prjónavél. sem gaf mér meira rými og tíma til að 

nostra við viðbætur á peysuna. Á peysuna 

handsaumaði ég sjálfsmynd af mér í eins peysu með Mynd 3: Hamborgarapeysan, vélprjón og 

útsaumur (Sóley Úlfarsdóttir, 2012). 
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sömu sjálfsmynd. Á ermarnar handprjónaði ég svo þrívíðar franskar sem stungust út úr 

ermunum, sú aðferð hefur fylgt mínum verkum til dagsins í dag. Peysuna nefndi ég 

Hamborgarapeysan, og vitnar stíll hennar í Pop-art tímabilið í listasögunni en á þessum 

tíma hafði ég miklar mætur á verkum Andy Warhol, sögulegu samhengi Kalda stríðsins og 

því sem flokkast sem Kitsch. Mér þykir gaman að líta til baka og rifja upp gamlar ímyndir 

og hugmyndir sem ég hafði af því sem ég var að skapa. Mér þótti erfitt að tengja verkin 

mín við list, því sótti ég í hugtak eins og Kitsch þar sem ekkert lá á baki, tilgangur þess 

sem ég var að gera var að skreyta hversdaginn og þurfti það ekki að þýða neitt meira. 

Kitsch og Pop-list minna mig þó í dag mest á upphaf fjöldaframleiðslu, lélegra gæðastaðla, 

plastumbúða og einstaklingshyggju, þar sem allir þurfa að eiga allt og bara vinna nóg til að 

sigra lífsgæðakapphlaupið (Osterwold, 2003). Þetta tímabil lista- og mannkynssögunnar er 

þó eitthvað sem ýtti við mér á þessum fyrstu árum sem ég skapaði peysur frá grunni og því 

mun mér alltaf á einhvern hátt þykja vænt um Pop-list og Kitsch tísku. 

1.2.2 Nám í textílhönnun 

Haustið 2014 hóf ég tveggja ára Diplóma nám í textíl hönnun við Myndlistarskólann í 

Reykjavík og lauk svo BA gráðu í faginu við Glasgow School of Art (GSA) vorið 2017. 

Þegar ég hóf námið voru tvö ár liðin frá því að fyrstu karakter peysurnar litu dagsins ljós 

og Ýrúrarí nafnið varð til. Reynslan mín af náminu skiptist í tvo hluta, en uppsetning náms 

og kennslu var afar ólík á milli Íslands og Skotlands. 

Í Myndlistarskólanum ríkti mikið frelsi í þeim verkefnum sem við unnum. Við vorum 

aðeins tólf í bekknum og tekið inn í deildinna annað hvert ár, því útskrifast ekki fleiri en 6 

textílhönnuðir að meðaltali á ári á Íslandi. Fyrsta árið var megin áhersla lögð á að kenna 

mismunandi tækni og aðferðir í textíl. Það ár þótti mér afar verðmætt en reynslan af því að 

fá að prufa mismunandi tæki og tól og að vinna með fjölbreyttan efnivið nýtist mér vel enn 

þann dag í dag, bæði í minni sköpun og kennslu.  

Á seinna ári námsins var meiri áhersla lögð á hönnunarferli þar sem unnið var með 

grunnmyndir, þær unnar áfram í skissubók og mótaðar í textíl út frá skissunum. Árið var í 

raun hálfgerður undirbúningur til að ljúka svo þriðja ári í GSA þar sem áhersla var lögð á 

sama hönnunarferli. Í Myndlistarskólanum var frelsið mun meira en í GSA, á Íslandi tóku 

kennararnir mistökum okkar fagnandi og í raun var varla hægt að gera mistök þar sem 

hægt var að nýta allt sem gerðist í ferlinu áfram í þeim verkefnum sem okkur voru sett 

fyrir, þ.e ef okkur langaði til að nota mistökin áfram. Reynslan úr náminu við 

Myndlistarskólann þykir mér afar verðmæt, námið er ekki síður myndlistarnám en 
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hönnunarnám, þar sem mikil áhersla er á handverkið og sköpun. Í náminu eignaðist ég 

einnig margar góðar vinkonur og mikilvægt tengslanet sem er fyrir mér einn mikilvægasti 

hluti þess að stunda nám. 

Í Glasgow var námsumhverfið annað, mikilvægt var að nemendur fylgdu nákvæmt eftir 

hönnunarferlum sem skólinn setti fyrir og enginn kennari hafði áhuga á að heyra af 

mistökum sem urðu í ferlinu. Leiðbeinandinn minn minnti mig og samnemendur mína 

reglulega á að árið á undan hafi útskrifast um 4000 nemendur úr textílhönnun, bara í 

Bretlandi. Því var mikilvægt að verkefnin manns týndust ekki í fjöldanum, þau þurftu að 

hafa sérstöðu og skara fram úr svo einhver tæki eftir þeim og myndi vilja ráða mann sem 

textílhönnuð í fyrirtækið sitt. Það gat verið strembið að uppfylla kröfur verkefnalýsinga, 

fylgja eftir stíl skólans en einnig að koma sinni eigin rödd í gegn í þeim verkefnum sem 

sett voru fyrir. Mér tókst þó að lokum, eftir að hafa nánast fallið á fyrstu önninni, að 

uppfylla öll skilyrði og skila af mér góðu lokaverkefni. Í Glasgow sérhæfði ég mig sem 

prjónahönnuð og vann því allar lokaútkomur á handknúna iðnaðar prjónavél2. Ég var 

ánægð með lokaverkefnið mitt í skólanum, en eftir útskrift hugsa ég aðallega um það sem 

gott tæknilegt handverk, en lítið stóð á bakvið verkefnið sjálft. Markmið textíl deildarinnar 

í Glasgow virtist vera að móta nemendur og undirbúa þá til að starfa hjá stórum 

fyrirtækjum sem vinna með textíl. Nemendur lærðu þá aðallega að hanna mynstur, læra á 

mælingar og útreikninga fyrir litun og prjón og kynntust vélum sem notaðar eru í 

textílframleiðslu. Þeirra hugmynd af því að vera textíl hönnuður var að vera hluti af 

keðjunni í færibandinu sem gerir seljanlega vöru fyrir fjöldann.  

Það er áhugavert að líta til baka á þessa tvo ólíku skóla og þeirra áherslur. Með því að 

ígrunda reynsluna af náminu sé ég betur hvernig kennari ég vil vera og þau áhrif sem ég vil 

hafa í minni textílkennslu. Í Myndlistarkólanum naut ég mín mun betur enda var þar mun 

meira pláss og rými til tilrauna. Í GSA lærði ég að taka gagnrýni og leggja meiri metnað í 

verkefnin mín þar sem kennararnir höfðu meira út á verkefnin manns að setja. En ég er viss 

um að ég sem kennari eigi mun meira sameiginlegt með nálgun Myndlistarskólans þar sem 

nemendur vinna sjálfstætt og á frjálslegan máta að verkefnum útfærðum í handverki sem er 

ekki miðað að fjöldaframleiðslu. 

 
2 Handknúin iðnaðarprjónavél, eða Dubied Knitting machine á ensku er millistigið af heimilisrpjónavél og 

prjónavélum sem notaðar eru til fjöldaframleiðslu í verksmiðjum. 
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1.2.3 Notaðar peysur 

Á meðan á námi mínu í textíl hönnun stóð yfir hélt ég áfram að vinna að peysum undir 

nafninu Ýrúrarí. Eftir fyrsta árið í Myndlistarskólanum breyttist valið á hráefnum, í stað 

þess að prjóna peysurnar frá grunni keypti ég notaðar peysur á nytjamörkuðum, sem ég svo 

bætti á og skreytti út frá mínum hugmyndum. Ég kallaði þessar peysur fyrst „námsmanna 

peysurnar“ því þær gat ég selt ódýrar og til annarra námsmanna sem höfðu þá frekar efni á 

þeim. Eftir útskrift hef ég aðeins unnið með notaðar peysur, enda hafði ég smám saman 

kynnt mér betur vánna sem fylgir nútíma textílframleiðslu og mér var orðið ljóst að nóg er 

til af peysum, það þarf bara að nýta þær betur.  

                        

                        Mynd 4: Sleik-peysan, notuð kaðlapeysa með handprjónuðum viðbótum (Höfundur, 2018) 

 

Ári eftir útskrift sló ákveðin peysa í gegn á Instagram reikningi Ýrúrarí og bárust skilaboð 

frá fólki úr öllum heimshornum þar sem óskað var eftir þessari ákveðnu peysu. Peysuna 

kalla ég Sleik peysuna þar sem ég vann með notaða hvíta kaðlapeysu sem ég prjónaði á 

munna og tungur sem stungust út úr ermunum og bakinu á henni (sjá mynd 4). Hugmyndin 

kom upp í tilraunavinnu fyrir sýningu sem ég var að vinna að, en mér þótti þrívíddin í 

tungum skemmtileg og hvernig formin mynduðu stingandi gadda út í loftið. Það að reka út 

úr sér tunguna sé ég sem táknmynd þess að vera sama, vera sama um kerfið og andstæðan 

við það að vera stillt og prúð, en tungurnar má líka tengja við húmor, stríðni og leik. Því 

öðlaðist hvíta kaðlapeysan alveg nýjan karakter með þessum nýju viðbótum. 

Það sem vakti áhuga minn í viðbrögðunum við peysunni var orðalagið í skilaboðum sem 

mér bárust og í athugasemdum við myndina. Fólk „þurfti“ þessa peysu og voru skilaboðin 

frá mörgum einfaldlega „I need this“ eða „ég þarf þetta“. Ég get tengt vel við þessa 

tilfinningu, að sjá svo fallega flík að mér líður eins og ég þurfi hana, því sumar flíkurnar 
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mínar sé ég sem hluta af minni sjálfsmynd. En þarf einhver sniðuga og skrítna peysu sem 

þau ramba á þegar þau fletta niður Instagram? Ég ímynda mér að flestum sem líði eins og 

þeir þurfi svona peysu láti sig dreyma um að standa út úr fjöldanum og vekja athygli, flíkin 

er sérstök og gerir þann sem klæðist henni líka sérstakan og eftirtektarverðan.  

Í mörgum tilfellum þegar maður rekst á eitthvað sniðugt á Instagram, fyndin bolla sem 

endurspeglar akkúrat húmor kærustunnar minnar, akkúrat regnkápuna sem ég held að ég 

hafi verið að hugsa um, þá er yfirleitt hægt að panta hlutinn á viðráðanlegu verði og fá 

sendan til sín. Þegar Sleik peysan varð svona vinsæl, hugsaði ég einmitt hvort það sem ég 

ætti að gera væri að fjöldaframleiða hugmyndina, svo þetta fólk gæti fengið peysuna sem 

það þurfti.  

Ég mældi tímann á því hversu lengi ég var að prjóna varir og tungu, sauma þau á flík og 

sauma út smáatriðin. Tíminn sem tók að útfæra einn munn var rúmlega 50 mínútur og því 

myndi það taka allavega 10 klukkustundir að prjóna 12 munna á ermar á eina peysu. Þá var 

ekki tekið með í reikninginn tíminn sem fer í að finna peysuna til að vinna með, 

efniskostnaður og sendingargjald. Þegar allt var reiknað saman var útkoman að sanngjarnt 

verð fyrir mig á verktakalaunum í samræmi við mína menntun væri vel yfir 100.000 krónur 

á hverja sleikpeysu. Ég hugsaði að fólkið sem hafði tilkynnt mér að það þyrfti peysuna 

hefðu líklegast fæst efni á því að kaupa sér svona dýra skemmtipeysu. Þar að auki hafði ég 

engan áhuga á því að prjóna sömu hugmyndina aftur og aftur. 

 

Mynd 5: Forsíða og opna í Sleik-zine, myndræna prjónauppskriftar bæklingnum (Gréta Þorkelsdóttir, 2019) 

Út frá peysunni varð því til prjóna uppskrifta heftið Sleik-zine (sjá mynd 5). Lítil sjónræn 

prjónauppskrift, sett upp á skýran og aðgengilegan máta. Ég vildi hafa þessa litlu 

uppskriftarbók aðgengilega og að hún myndi höfða til fólks, sem væri ekki endilega með 
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prjónaþekkingu. Því fékk ég grafíska hönnuðinn Grétu Þorkelsdóttur 3 til að hanna 

bæklinginn en hún hannar merkingar og letur fyrir rapp-hópa og ýmsa listviðburði sem 

höfða gjarnan til ungmenna.  

Þessi lausn að gefa út uppskrift af hugmynd má tengja við DIY hreyfinguna þ.e Do It 

Yourself (ísl. gerðu það sjálf/ur/). Eins og nafnið ber til kynna snýst hreyfingin um að 

virkja einstaklinga til að gera hlutina sjálft, oft með stuðningi uppskrifta, ráða eða 

sýnikennslu. DIY á gjarnan við viðgerðir sem eru á því stigi að ekki þarf endilega fagaðila 

í verkið t.d. ýmislegt sem við kemur heimilinu, smíði, handavinnu, matreiðslu og 

garðvinnu. Í grein Paul Atkinson þar sem fjallað er um nálgun DIY í hönnun sem 

lýðræðislegt afl nefnir hann valdeflingu, sjálfstæði og persónulegri tengingar við það að 

virkja einstaklinga til að gera hlutina sjálft. DIY stuðlar einnig að víðtækari miðlun 

þekkingar og reynslu á milli einstaklinga og getur haft góð áhrif á fjölskyldulífið og 

vinatengsl þar sem ferlið fer fram utan skóla og vinnu. Með því að gera hlutina sjálf 

skapast persónulegri tenging við hlutinn og nærumhverfið sem er verið er að laga, breyta 

eða bæta við. Hvort sem DIY framkvæmdin er nákvæm eftirmynd af fyrir fram mótaðri 

hönnun eða þá handverk þar sem gert ráð er fyrir persónulegum útfærslum, þá er gjörðin 

valdeflandi fyrir manneskjuna sem gerir hlutinn sjálf fremur en „passívur“ neytandi 

(Atkinson, 2006). 

Sleik-zine uppskriftin hefur nú verið prjónuð víða um heim og heimagerðum tungunum 

verið bætt við ýmsar peysur, húfur, andlitsgrímur og fleira. Sumir hafa tekið upp prjónana í 

fyrsta skipti og spreytt sig á uppskriftinni, en aðrir eru reyndir prjónarar eða hafa fengið 

aðstoð frá vini eða ættingja til að búa til peysuna sem þau sáu á netinu og fundu fyrir að 

þau þurftu.  

Þegar ég gaf út uppskriftina fann ég fyrir efasemdum hjá sjálfri mér yfir að gefa út 

uppskriftina af mínu hugverki. En þegar mér fór að berast myndir af útkomunum hurfu 

efasemdirnar og ég fann frekar fyrir ró og að þetta hafi verið rétta ákvörðunin að nálgun á 

fjöldaframleiðslu. Útkomurnar eru jafnt mismunandi og þær eru margar og áhugavert að 

sjá hvað handverk er ólíkt á milli einstaklinga. Engin munnur eða tunga sem hefur verið 

prjónuð úr bókinni er eins, svipað og persónuleg handskrift. Auk þess hafa peysur sem fólk 

hafði kannski ekki notað lengi öðlast nýtt líf, þar sem það tók af skarið sjálft og gaf sér 

tíma í handavinnu og lærði jafnvel að prjóna með aðstoð vinar. 

 
3 Heimasíða Grétu Þorkelsdóttur: www.gretathorkels.net  

http://www.gretathorkels.net/
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1.2.4 Opin vinnustofa 

 

Á vorönn 2021 flutti ég vinnustofuna mína í Hönnunarsafn Íslands í Garðabæ þar sem hún 

stóð almenningi opin í anddyri safnsins. Ég fer ítarlega í þá dvöl í kafla 3, en opna 

vinnustofan í Garðabæ var ekki mín frumraun á því að halda vinnustofunni minni opinni. Í 

febrúar 2019 dvaldi ég með vinnustofuna mína í glugga Textile Arts Center 4(ísl. Textíl 

listamiðstöð) við götu á Manhattan í New York þar sem ég sat við vinnu og kynnti verkin 

mín fyrir gestum og gangandi. Þetta verkefni sem fer fram í miðstöðinni er titlað sem Work 

in progress 5(ísl. Verk í vinnslu) þar sem listamaður sem vinnur með textílformið kemur 

sér fyrir í mánuð í senn og vinnur að eigin verkefni. Rýmið er við glugga miðstöðvarinnar 

og sjá því vegfarendur vinnustofuna vel frá götunni og geta staldrað við fyrir utan eða litið 

inn. Þá geta þeir skoðað nánar það sem listamaðurinn er að vinna að og ferlið sem liggur að 

baki. 

Ég hafði ekki kynnt mér vel hvernig svona opnar vinnustofur fara fram fyrir dvölina í New 

York og raunar mundi ég ekki eftir að hafa séð listamann við störf með vinnustofuna sína í 

opnu rými aðgengilegu almenningi. Á þessum tíma var hugmyndin mín af staðalímynd af 

alvöru listamanni að hann væri snillingur sem lokaði sig af einhversstaðar inni til að vinna 

meistaraverk sín og væri ekki aðgengilegur í spjall við hvern sem er, svo væru það 

listfræðingar sem túlka verkin þeirra fyrir almenning. En mér þótti þessi vettvangur, opin 

vinnustofa, spennandi hugmynd og áhugaverð leið fyrir listamenn að segja frá verkefnum 

sínum í eigin orðum og heyra álit annara, jafnvel kynnast fjölbreyttri flóru skapandi 

einstaklinga og mynda ný tengsl. 

Fyrir dvölina var reynsla mín af því að vera með vinnustofu aðallega svæði á heimilinu, 

skólanum eða listamannaíbúðum. Ég hafði mest unnið ein í næði, með eigin hugsunum og 

spilaði gjarnan hljóðbækur eða hlaðvörp á meðan ég vann handavinnu. Helstu áhyggjur 

mína fyrir dvölina var hvað ég er fljót að breiða úr mér í vinnurýmum og ekkert sérstaklega 

dugleg að halda vinnusvæðinu mínu snyrtilegu eða ganga frá eftir daginn, ég vil helst getað 

byrjað akkúrat þar sem ég endaði daginn áður. Hinar áhyggjurnar voru mannlegu 

samskiptin og að þurfa að tala við margt ókunnugt fólk, en ég tók því aðallega sem áskorun 

og mikilvægri æfingu sem ég þurfti á að halda. 

 
4 Heimasíða TAC: https://textileartscenter.com/  
5 Fyrirkomulag Work in progress: https://textileartscenter.com/artist-opportunities/work-in-progress/  

https://textileartscenter.com/
https://textileartscenter.com/artist-opportunities/work-in-progress/
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Rýmið sem ég kom vinnustofunni minni fyrir í 

var um tíu fermetrar, langt og mjótt rými við 

verslunarglugga (sjá mynd 6). Rýminu var skipt 

upp með vegg sem aðskildi vinnurýmið frá 

kennslurými þar sem reglulega voru haldin 

fjölbreytt textíl námskeið fyrir börn eða 

fullorðna. Upprunalega ætlaði ég að halda 

áfram með prjónavéla verkefni sem ég hafði 

unnið að mánuðina á undan, en í stórborginni 

var erfitt að hafa uppi á réttu prjónavélinni. Því 

endaði ég á því að vinna frekar í handprjóni og 

fann peysu í Goodwill6 búð sem staðsett var í sömu götu og vinnustofan. Mér þótti 

fyrirkomulagið henta vel en ég á auðveldara með að horfa í kringum mig þega ég prjóna í 

höndunum frekar en á prjónavélinni þar sem einbeiting og rétt talning skiptir megin máli. 

Þá gat ég fylgst með spennandi mannlífinu á götunni sem ég horfði yfir og gat einnig 

auðveldar spjallað við gesti og unnið á sama tíma, frekar en á prjónavélinni. Það voru 

allskonar gestir sem stöldruðu við og spjölluðu, sumir komu sérstaklega að skoða verkin 

mín og þekktu þau fyrir, aðrir voru að mæta á námskeið eða sækja börnin sín á námskeið 

og svo enn aðrir sem sáu verkin mín í glugganum frá götunni og kíktu inn. Ég hafði gaman 

af samtölunum sem áttu sér stað, enda fjölbreyttur hópur fólks sem leit við og nokkrir 

gestir sem ég er enn í sambandi við í dag.  

Hluti af því að taka þátt í þessu verkefni er að halda einn viðburð á meðan á 

vinnustofudvölinni stendur, dæmi voru tekin um annaðhvort gjörning eða námskeið. Ég 

hafði sótt um að vera með gjörning með prjónavél en þar sem rétta prjónavélin var ekki til 

staðar ákvað ég að slá til og halda námskeið. Ég hafði aldrei áður haldið námskeið og 

breyttist opna vinnustofan því í það að undirbúa námskeiðið. Þar sem smiðjan átti að 

tengjast vinnustofudvölinni ákvað ég í samtali við stjórnendur miðstöðvarinnar að á 

smiðjunni myndu þátttakendur fá innlit inn í mínar aðferðir og hvernig hægt væri að breyta 

peysum með einföldum textílaðferðum. Ýmis efniviður og verkfæri voru til staðar í 

miðstöðinni til að nýta eins og garn, prjónar, nálar og skæri. Síðan vildi svo heppilega til 

að ég hafði ákveðið að prenta fyrsta upplagið af Sleik-zine á meðan á dvölinni stóð, því 

gátu þátttakendur sem höfðu áhuga spreytt sig á sleik-uppskriftinni.  

 
6 Verslun sem selur notuð föt fyrir góðgerðarmál (Svipað fyrirkomulag og Rauðakross búðirnar á Íslandi). 

Mynd 6: Opna vinnustofurýmið í Textile Art Center 

(Höfundur, 2019) 
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Mér þótti mikilvægt að hafa einhver góð 

sýnidæmi til að gefa þátttakendum hugmyndir af 

því sem hægt væri að gera og hvernig ég vinn. 

Því breyttist peysan sem ég hafði keypt af 

nytjamarkaðnum í götunni í skissupeysu, eins og 

skissubók nema peysa. Á Skissupeysuna prufaði 

ég ýmislegt sem mér datt í hug og hugsaði ekki 

sérstaklega út í uppröðun tilraunanna á peysunni 

eða hvernig útkoman yrði (sjá mynd 7). 

Tilraunirnar voru bæði úrbætur á eldri 

hugmyndum sem mig langaði að sýna á 

smiðjunni en aðallega nýjar tilraunir sem ég var ekki viss um hvernig kæmu út. Peysan var 

enn í vinnslu þegar kom að smiðjunni en góð flóra af aðferðum voru þegar komnar á hana, 

sem dæmi tunguvasi sem hægt er að draga út sem tungu, eða stinga inn í peysuna og nota 

sem vasa. Á peysunni eru ýmsir eignleikar sem hægt er að breyta með hreyfingum eða með 

því að fletta eða toga í flipa og nibba. Einnig er á henni einfalt, meira abstrakt, skraut og 

prjónuð göt sem breyta útliti og formi hennar.  

Ég fann fyrir mikilli eftirvæntingu fyrir því að halda þessa fyrstu smiðju, miðstöðin lofaði 

fjörutíu þátttöku plássum, en stjórnendurnir sögðu mér að yfirleitt mætti ekki nema 

helmingur á svona fría smiðju af þeim sem skráðu sig. Það var því ánægjulegt þegar nánast 

allir skráðir þátttakendur mættu á smiðjuna. Ég byrjaði á 

því að halda kynningu á mér og mínum verkum með 

stuttri kynningu á skjá, kynningin varð raunar mjög stutt 

þar sem mér þótti heldur stressandi að kynna mig fyrir 

svona stórum hóp. Ég lét svo Skissupeysuna og nokkrar 

aðrar peysur sem ég hafði með mér ganga á milli til að 

þátttakendur gætu skoðað betur vinnuna á peysunum. 

Flestir komu með peysu til að vinna með, eða efnivið til 

að spreyta sig á Sleik-zine.  

Smiðjan sjálf varð svo að virkilega dýrmætri og fallegri 

upplifun sem hafði töluverð áhrif á mig. Þarna var komin 

saman hópur af fólki sem fæst þekktust áður en þau 

mættu, en stemmingin var virkilega uppbyggileg og 

Mynd 7: Skissupeysan (Gallerý Port, 2019) 

Mynd 8: Mynd af smiðjunni í Textile Art 

Center (Höfundur, 2019) 
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vinaleg. Í byrjun smiðju flakkaði ég mikið á milli, sýndi nokkrar aðferðir á milli 

einstaklinga og hópa og spjallaði stutt til að geta sinnt næsta þátttakanda. Fæstir höfðu 

neina sérstaka textíl reynslu og því var mikið unnið með dúskagerð, klippa í peysurnar og 

einfaldan útsaum og fólk var ekki hrætt við það að prufa nýja hluti (sjá mynd 8). Þegar leið 

á smiðjuna höfðu myndast margir nýir minni hópar sem töluðu sín á milli og hjálpuðust að 

við að finna út úr aðferðum sem þau vildu prufa. Í lok smiðju var hjálp mín orðin nánast 

óþörf, allir unnu við sitt handverk og spjölluðu á meðan.  

Vinnustofudvölin í New York er reynsla sem kveikti að alvöru undir áhuga mínum á því að 

miðla áfram minni reynslu með kennslu. Ég sá fram á að getað dýpkað þessa vinnu sem ég 

hafði unnið hörðum höndum að, með því að gera hana aðgengilegri og mögulega vakið 

frekari áhuga á handverki og endurnýtingu textíls hjá almenningi. Stuttu eftir dvölina í 

New York skráði ég mig því í listkennsludeild Listaháskóla Íslands þar sem ég fékk 

tækifæri til að dýpka skilning minn á kennslu, eiga í samtali og þróa áfram fataviðgerðar- 

og textíl smiðjur. 

 

1.2.5 Peysa með öllu 

Um svipað leyti og ég skráði mig í 

listkennslu námið urðu merkileg 

tímamót í efnisvali textíl verka minna 

og upphaf samstarfs míns með 

fatasöfnun Rauða Krossins á Íslandi7 

(RKÍ). Í fataflokkuninni koma oft inn 

flíkur sem hafa lent í einhverskonar 

óhöppum í fyrra lífi sem hefur leitt til 

áunninna útlitsgalla. Þar sem magnið 

af fötum sem koma inn í flokkunina er meira en verslanir RKÍ ráða við þá eru útlitsgölluðu 

flíkurnar flokkaðar frá og sendar með gámum úr landi. Þegar fötin eru send úr landi eru 

þau flokkuð og ýmist seld, endurunnin eða fargað. Í samstarfi mínu með fatasöfnuninni tók 

ég við peysum sem hefðu annars verið flokkaðar í þennan ósöluhæfa flokk. Verkefnið mitt 

 
7 Rauði krossinn sér um að flokka og endurvinna vefnaðarvöru hér á landi en fatasöfnun er eitt mikilvægasta 

fjáröflunarverkefni samtakanna. Á höfuðborgarsvæðinu eru yfir 90 Rauða kross gámar sem taka við fötum og 

öðrum textíl. Fatnaður er síðan flokkaður og gefinn þurfandi hér á landi sem og erlendis en samtökin úthluta 

fatnaði til 1.500 einstaklinga á Íslandi á ári hverju, þar á meðal til Frú Ragnheiðar, til hælisleitanda og 

annarra einstaklinga sem á þurfa að halda. Auk þess selur Rauða krossinn fatnað í verslunum sínum víðs 

vegar um landið á lágu verði. „ (Birna Stefánsdóttir, 2019) 

Mynd 9: Úr myndatöku fyrir kynningarefni á verkefninu Peysa með 

öllu (Gunnlöð Jóna, 2020) 
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var að vinna með peysurnar og gefa þeim nýtt líf, útlit og gildi með mínum eigin 

hugmyndum og aðferðum.  

Upplifunin að koma inn í rými fatasöfnunina var hálf ótrúleg, vitandi líka að það er 

stöðugur straumur af fötum sem berast inn í söfnunina á hverjum degi, enda er neysla 

Íslendinga á textíl í stöðugum vexti (sjá kafla 2.1). Innst í rýminu á fataflokkunarstöðinni 

fer fram flokkunin á textílnum sem RKÍ selur eða gefur innanlands. Þar var búið að safna 

fyrir mig tveimur stórum IKEA pokum af peysum til að vinna með í verkefni sem ég 

stefndi á að sýna í samstarfi við fatasöfnunina á HönnunarMars8 2020. Markmið 

sýningarinnar var að auglýsa starfsemi fatasöfnunarinnar og vekja fólk til umhugsunar um 

líftíma textílsins okkar.  

Í pokunum voru ýmsar vandaðar peysur sumar með 

minniháttar götum, aðrar með mis áberandi slettum 

og sumar úfnar af hnökrum eftir mikla notkun. 

Fyrsta verk mitt var að þrífa allar peysurnar og 

sauma niður göt svo þau myndu ekki stækka við 

þvottinn. Sumir blettir hurfu af peysunum við 

þvottinn, en aðrir sátu enn fastir. Í samtali við 

starfsfólk fatasöfnunarinnar kom fram skemmtilegur 

punktur um flekkina sem þau sáu oft á peysunum þar 

sem sletturnar láku niður á peysunum að 

framanverðu (sjá mynd 10). Þeim þótti líklegt að 

 
8 HönnunarMars er ein af sex borgarhátíðum Reykjavíkur á vegum Miðstöðvar hönnunar- og arkítektúrs. 

Hátíðin hefur verið haldin árlega frá árinu 2009 þar sem framsækin hönnun og nýjungar leiða saman 

sýnendur og gesti. (Um Hönnunarmars, e.d) 

Mynd 10: Útsaumur í pylsu og sósuflekki á 

peysu (Gunnlöð Jóna, 2020) 

Ég man enn skýrt eftir fyrsta skiptinu sem ég kom inn í húsnæði fataflokkunarinnar. Á 

planinu í kring var töluvert magn af fatasöfnunargámum sem komu frá Sorpu, stútfullir 

af textíl sem hafði misst hlutverkið sem það gegndi á fyrra heimili. Beint fyrir utan 

inngang húsnæðisins var opinn gámur með fjalli af ósamstæðum herðatrjám, en ég var 

upplýst um að mikið af herðatrjám kæmi með fötunum og ekki væri not fyrir þau öll í 

fatasöfnunar starfinu. Inni í stóru flokkunarrýminu blasti við ógrynni af kössum, 

pokum og körum af textíl sem búið var að flokka. Við vörumóttöku rýmisins var svo 

búið að koma fyrir stórum gám sem var verið að flokka úr. Út úr gámnum flæddu út 

krumpaðir kjólar, buxur, úlpur og bolir sem áður höfðu hangið á fataslám, fallega upp 

röðuð í búðarrými, en minntu mig helst á myglað grænmeti í þessum nýju aðstæðum. 
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flekkirnir hafi orðið til vegna pulsuáts þar sem sinnep, remúlaði og tómatsósa lekur úr 

brauðinu á peysuna og fitan í sósunni myndar fastann blett ef sósan er ekki þveginn úr í 

tíma. Út frá þessum upplýsingum mótaðist titill verkefnisins Peysa með öllu sem vitnun í 

vinsæla skyndibitann, pylsu með öllu. Þemað í peysunum sem ég vann fyrir HönnunarMars 

varð að pylsuþema þar sem ég vann út frá göllunum í peysunum, hvort sem hægt væri 

beint að tengja gallana við klaufalegt pylsuát eða aðrar hversdagslegar athafnir. 

Lokaútkoma verkefnisins voru tíu peysur sem fengu nýtt útlit með fjölbreyttum og 

skrautlegum textílaðferðum sem sýnd voru gestum HönnunarMars hátíðarinnar á 

sérstökum forvarnar tískusýningar gjörning. Tískusýningunni leikstýrði sviðshöfundurinn 

Snæfríður Sól Gunnarsdóttir 9 en í samvinnu við hana útfærðum við myndmál 

tískusýningarinnar til að koma á framfæri sögu peysnanna og stuðla að varkárara pylsuáti. 

Við höfðum húmorinn að leiðarljósi í útfærslunni, enda peysurnar skrautlegar og við 

vildum hafa andrúmsloftið létt og skemmtilegt.  

Í grein Rakelar Maríu Róbertsdóttur á myndlistar veftímaritinu artzine, um verkefnið Peysa 

með öllu, fyrir alla, kemur fram áhugaverð túlkun á peysurnar úr Peysu með öllu: 

Húmorinn sem sjá má í peysunum felst einna helst í því að gera grín af græðgi 

mannfólksins með óhefðbundnum leiðum og textílaðferðum til þess að laga útlitsgallaðar 

peysurnar með því að myndskreyta þær með allskonar gráðugum munnum og tungum sem 

sleikja út um og sulla svo niður á sig matarleifunum sem Ýr breytir síðan í skemmtileg 

munstur. Í verkefninu felst því ákveðin vitundarvakning um neyslusamfélagið, umhverfið 

og tímann. Í stað þess að kaupa nýtt hefur Ýrúrarí sýnt okkur nýjar leiðir og aðferðir til 

þess að endurnýta gömlu fötin og vekja okkur til umhugsunar um það hvernig við upplifum 

hraða nútímans með því að skapa tíma og rými til þess að hugsa um fötin okkar í stað þess 

að henda í ruslið og kaupa ný, sem veldur stanslausri hringrás streitu nútímasamfélagsins 

og hefur skaðleg áhrif á umhverfið. Í staðinn leggur hún til að við gætum frekar eytt 

tímanum í að efla hugmyndaflugið og mannleg samskipti með nokkurskonar 

baðstofustemmingu í anda liðins tíma. (Rakel María Róbertsdóttir, 2021) 

Túlkun Rakelar á peysunum hittir fyrir mitt leiti beint í mark, þó ég hafi aðeins verið að 

fylgja eftir mínum eigin stíl, húmor og gríni, þá er ánægjulegt að sjá hvernig stíllinn og 

vitundarvakninginn um fatasóun mynda ný hugrenningartengsl. Peysurnar hafa fyrir henni 

breyst í gráðug skrímsli sem endurspegla græðgina í okkur sjálfum, en breiða á sama tíma 

út boðskapinn að hægja á sér, laga og breyta því sem við eigum og láta það endast. 

Á tímabilinu sem ég vann verkefnið Peysa með öllu, söfnuðust fleiri peysur upp og taldi ég 

um áttatíu peysur sem ég keypti (mjög ódýrt), í pokatali af fatasöfnun RKÍ. Verkefnið lít 

ég á sem upphaf af þessu samstarfi með RKÍ og hélt áfram með verkefnið á opnu 

 
9  Heimasíða Snæfríðar: https://www.snaefridursol.com/  

https://www.snaefridursol.com/
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vinnustofunni á Hönnunarsafni Íslands sem ég tek fyrir í kafla. 3, þar sem fleiri hugar og 

hendur voru fengnir í verkið. 

1.3 Listkennslufræði 

Á ferli mínum sem textílhönnuður hefur val mitt um efnivið og aðferðir gjarnan breyst til 

að komast til móts við eftirspurn og því að ná að lifa á listinni. Fyrst hætti ég að prjóna 

peysurnar mínar frá grunni, hvort sem það var handprjón eða vélprjón, og byrjaði að 

endurnýta gamlar peysur og aðlaga minni hönnun og list. Næst var það prjónauppskriftin 

þar sem DIY nálgunin á fjöldaframleiðslu átti sér stað með því að virkja þá sem ásældust 

ákveðna peysu til að búa hana til sjálf. Að lokum var það smiðjan sem ég hélt í Textile Art 

Center dvölinni sem skar úr um það að næsta rökrétta skref í minni hönnun væri að miðla 

henni áfram í einhverskonar kennsluformi. Í öllum tilvikum komu þessar lausnir fram við 

þróun á mínum sjálfstæðu verkefnum, en byggðu ekki sérstaklega á því sem ég hafði lært í 

þriggja ára hönnunarnámi, þó tæknireynslan þaðan hafi að sjálfsögðu nýst mér í útfærslu á 

handverki. 

Í vestrænum ríkjum útskrifast árlega gífurlegur fjöldi hönnunarnema sem margir hverjir 

hafa borgað fúlgur fjár fyrir námið sitt og mögulega farið í námið á þeim forsendum að 

starfa við iðnina eftir útskrift. Að sjálfsögðu búa þessir nemendur að dýrmætri reynslu, 

nýjum tengslum og hafa aflað þekkingar sem úr geta orðið verkefni eða upphaf af verkum 

sem móta nýjar hönnunarstefnur og menningararf. Út frá minni reynslu í Glasgow, í skóla 

sem er nokkuð stór en þó töluvert minni en stærstu hönnunarskólarnir, getur 

hönnunarnámið snúist um að útskrifa sem flesta nemendur og aðlaga þá að nútíma kerfi 

stóriðju og fjöldaframleiðslu.  

Í bókinni Ruined by Design gagnrýnir höfundurinn Mike Monteiro hönnunarmenntun 

nútímans. Þó hans umfjöllun eigi við um tæknigeirann get ég auðveldlega tengt orð hans 

við reynslu mína af kerfinu í Glasgow School of Art. Hann nefnir að: 

Sköpun getur ekki verið undirstaðan í hönnunarferlinu lengur. Við þurfum að kenna 

nemendum ábyrgð þeirra fagsviðs og það þarf að gerast á upphafsstigi menntunarinnar. 

Við þurfum að auka vægi afleiðinga gjörða okkar frekar en hversu sniðugar hugmyndir 

okkar eru.10 (Monteiro, 2019, bls 61(Þýðing höfundar)). 

Hann nefnir einnig að útskrifuðum nemendum úr hönnunarnámi vanti mest alla gagnrýna 

og siðferðislega hugsun þegar kemur að því að starfa á sínu sviði hjá fyrirtækjum. 

 
10  “Creativity can’t be the cornerstone of a design foundation anymore. We need to teach students the 

responsibilities of their craft, and it needs to be done at the foundational level. We need to value the 

consequences of our actions more than the cleverness of our ideas.” (Mike Monteiro, 2019, bls 61) 
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Auðvitað sé erfitt að standa upp á móti yfirmönnum, en ef engin reynsla er til staðar af 

gagnrýnni hugsun og undirstöðu í fræðslu á siðferðislegum afleiðingum sköpunarinnar 

vantar í menntunina, fylgja þessir nemendur aðeins því sem þeim er sett fyrir. 

Hönnunarnám nútímans hallar í raun mun meira í átt lista, tjáningar og sköpunar en beint 

að hanna vörur, umhverfi, þjónustu eða forrit sem stuðla að jafnrétti og betra samfélagi 

(Monteiro, 2019).  

Á mínum ferli hefur sköpun og sniðugar hugmyndir verið það sem drífur mig að mestu 

áfram, en ég lít á verk mín sem bæði list og hönnun. Þó að sköpunin sé drifkrafturinn sem 

liggur að baki þess að ég fór í hönnunarnám eru það sporin sem þau skilja eftir sig í 

samfélaginu og umhverfinu sem ætti að vera það mikilvægasta í útfærslu verkanna. Ég hef 

verið svo heppin að getað unnið mikið fyrir sjálfa mig, reyndar er lítið um verkefni á 

Íslandi fyrir textíl hönnuði innan fyrirtækja. Menntunin mín myndi líklega þó nýtast vel hjá 

fyrirtæki sem vinnur með textíl og ýmislegt úr menntuninni frá Myndlistarskólanum myndi 

nýtast hérlendis til að framleiða textíl úr hráefnum sem hægt er að nálgast á sjálfbæran 

máta úr nærumhverfinu, eins og íslensku ullina. Mér þætti ég þó ekki tilbúin, út frá 

menntuninni, til að stuðla að endurnýtingu eða til að taka stórar ákvarðanir með 

framleiðslu ferlið svo það yrði framkvæmt á sem mannúðlegastan og umhverfisvænastan 

hátt. 

Á ferli mínum sem sjálfstætt starfandi hönnuður og listakona hef ég oft velt fyrir mér 

hvaða afleiðingar verkin mín hafa á umhverfið. Í náminu og beint eftir útskrift var 

framleiðslan fyrir mér aðal markmið vinnunnar minnar. Mér líkaði þó aldrei sérstaklega 

við fjöldaframleiðslu þar sem ég átti lítinn þátt í framleiðslunni sjálfri og vissi kannski ekki 

hvaðan eða hvernig hráefni vörunnar væri unnin. Sköpunin, nýjar uppsprettur hugmynda 

og handavinnan er mér mikilvægust og það sem ég vil halda í. Frekar en að hafa 

framleiðsluferlið ósýnilegt og jafnvel í óhóflegu magni var skýrasta lausnin fyrir mér að 

halda áfram á brautinni að miðla áfram reynslu minni og stuðla að því að lengja líftíma 

klæða með því að virkja fleiri einstaklinga. Ég sá ekki fram á að ég myndi finna þessar 

nálganir eða svör í frekara textíl tengdu námi. Kennslan og fræðin sem liggur að baki henni 

voru verkfærin sem ég þurfti til að fríska upp á vinnuna mína og þau sótti ég í listkennslu 

námið við Listaháskóla Íslands.  

Námið í listkennslu hefur ræktað vel í mér þetta hlutverk sem var mér tiltölulega nýtt og 

framandi, hlutverk kennarans. Í náminu hef ég farið í gegnum mikla naflaskoðun á minni 

menntun og starfi og fundið nýjar leiðir til að auka gildi reynslu minnar, með því að miðla 

henni áfram í kennslu. Kennarinn, hönnuðurinn og listakonan hafa spunnist vel saman og 
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eiga öll hlutverkin vel við hvort sem ég vinn verkefni í kennslu, hönnun eða listum. Ég hef 

myndað sterkari tengsl við efniviðin sem ég nota í minni textílsköpun og séð verkin mín í 

nýju samhengi þar sem endurvinnsluverkefnin mín eiga vel við í kennslu, hvort sem hún 

fer fram inni í skólum eða utan þeirra. Ég hafði ekki hugsað mikið um það áður að 

verkefnin mín eða nálganir í textíl ættu sérstakt erindi við aðra, annað en að aðrir gætu 

notið þeirra. En ég hef lært að með því að miðla áfram því sem ég veit og kann hefur miklu 

meira nýtt orðið til frekar en þegar ég hef unnið ein og auk þess hefur mér gefist ný 

þekking til baka. Á síðustu önninni í náminu í listkennsludeildinni þróaði ég áfram 

verkefnið Peysa með öllu og úr varð Peysa með öllu, fyrir alla þar sem kennarinn, 

hönnuðurinn og listakonan léku saman hlutverk (sjá kafla 3). 
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2. Fræðikafli 

Í starfi textílhönnuðarins er mikilvægt að huga að líftíma efnisins sem unnið er með. Í 

þessum kafla mun ég fara yfir upphaf, líf og endastað textílsins okkar til að varpa fram 

vandamálinu sem fylgir textíliðnaðinum. Þessu vandamáli þarf að vinna gegn og huga að í 

textíl- sköpun, framleiðslu, kennslu og neysluháttum. Ein af lausnunum er að lengja líftíma 

textílsins með því að láta hann endast lengur. Út frá mikilvægi lengri endingartíma textíls 

skoða ég innleiðingu endurvinnslu í textílkennslu og viðgerðarsmiðjur. Að lokum skoða ég 

samfélagslist og félagslega hugsmíðahyggju í tengslum við mótun opnu vinnustofunnar og 

smiðjanna í verkefninu Peysa með, öllu fyrir alla. 

2.1 Líftími textíls  

Frá fæðingu hef ég, eins og flest annað fólk, verið umlukin textíl, umvafin í sæng eða 

teppi, áklæðum á sófum og sætum, púðum, gardínum, tjöldum, tuskum, taupokum og 

lögum af fötum. Þegar ég var yngri gaf ég því ekki mikinn gaum úr hvers konar efni eða 

hvaðan úr heiminum fötin eða textíllinn í kringum mig kom eða þá hvar hann endar. Í námi 

og starfi mínu með textíl, og með aukinni umræðu um textílsóun, hefur vitneskjan mín 

dýpkað og orðið mikilvægara fyrir mig að vera ábyrgur textílneytandi og hönnuður. 

Framleiðsluferill klæða okkar er mislangur. Heimagerð lopahúfa úr íslenskri ull hefur 

líklega stysta framleiðsluferlið í mínum fataskáp. Ullin kemur af íslenskri kind og er 

þvegin, lituð og spunnin hérlendis og svo loks prjónuð af mér heima í stofu. Klæði og 

annar heimilis textíll úr íslenskri ull voru hér á árum áður með algengustu voðum sem 

finna mátti á heimilum Íslendinga. Á 18. öld þarfnaðist meðal Íslendingur um fimm kíló af 

ull á ári, ullin var nýtt eins vel og möguleiki var á og stoppað í efnin eða annað hlutverk 

fundið fyrir slitin efni (Magnús Guðmundsson, 1988).  

 

2.1.1 Textíl hráefni 

Nú til dags eru hráefni textílsins sem finnst á heimilum fjölbreyttur og að mestu 

framleiddur erlendis, ólíkt því sem þekktist hér á árum áður. Í fataskápnum mínum finn ég 

föt m.a úr bómull, akrýl, erlendri ull, nylon, rayon, bambus og viskósa. Framleiðslulönd 

þeirra eru einnig fjölbreytt og koma mörg þeirra frá Kína, Thaílandi, Portúgal og mest frá 

Bangladesh. En þó framleiðslulandið sé merkt þaðan geta hráefnin og vinnslan á þeim farið 
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fram í öðrum löndum.  

                                 

Mynd 11 Gervihnattamyndir af Aralvatni, til vinstri árið 1989, til hægri 2014 (NASA, 1989 og 2014) 

Talið er að textíliðnaðurinn valdi 8-10% af losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum en 

umhverfisáhrif textíl framleiðslunnar er gífurleg. Iðnaðurinn krefst mikillar orkunotkunar, 

vatns og efnavöru. Sem dæmi þarf um 10.000 lítra af vatni til að búa til einar gallabuxur. 

Ef miðað er við að ráðlegt magn af drykkjarvatni fyrir einstakling á dag séu tveir lítrar af 

vatni gæti vatnið sem fer í eitt par af gallabuxum dugað sem drykkjarvatn fyrir einn í rúm 

þrettán ár (Saman gegn sóunn, e.d).  Eins og sjá má á Mynd 11 af Aralvatni (e. The Aral 

sea) þar sem bornar eru saman sitthvor loftmyndin með 25 ára millibili hefur þetta fyrrum 

fjórða stærsta vatn í heimi nánast alveg þurrkast upp. Aralvatn liggur við landamæri 

Kasakstan og Úsbekistan og bjó á árum áður yfir fjölbreyttu lífríki gróðurs og fiska. Vatnið 

var upprunalega yfir 68.000km2 en til samanburðar er landflötur Ísland 103.000km2 (Rúv, 

2015). Á síðari hluta síðustu aldar var vatnsmagn Aralvatns nýtt til bómullarræktunar sem 

olli þessum þurrki en þurra landsvæðið er nú þakið salti og leifum af eiturefnum sem nýtt 

voru í bómullariðnaðinum. Fiskibæirnir í kring hafa lagst í eyði og hafa þurrkurinn, eitrið 

sem notað er á bómullarökrunum og ómannúðlegar vinnuaðstæður haft töluverð áhrif á 

heilsu og lífslíkur íbúanna í kringum Aralvatn (Hoskins, 2014). Saga Aralvatns er sláandi 

dæmi um þau áhrif sem bómullarræktun getur haft á umhverfið. Sem betur fer hafa komið 

inn nýjar stefnur í bómullarræktun og margt jákvætt hægt að segja um föt úr lífrænni 

bómull. Lífrænt vottaður bómull notar 91% minna vatn en „venjulega“ ræktaður bómull og 

notast ekki við eitur sem hefur slæm áhrif á lífríki manna, gróðurs og dýra. Þó bómull sé 

einn algengasti efniviður þess sem ég finn í mínum fataskáp þá hefur Pólýester tekið fram 

úr bómullinni á heimsvísu og talið að það taki yfir 50% af plássi fataskápa heimsins. 
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Pólýester, ásamt nælon og akríl eru plastefni búin til úr olíu sem hefur skaðleg áhrif á 

umhverfið og lýðheilsu. Einn helsti skaðvaldur þessara efna er örplastið (e. Micro plastic) 

sem fylgir þeim í framleiðslu, notkun, þvotti og urðun en textíll er valdur af um 35% af 

örplasti í hafinu. Náttúrulegu efnin eins og bómull, ull, hampur, lín og silki eru á margan 

hátt umhverfisvænni en plastefnin en þó fylgir alltaf umhverfisspor með hverri einustu 

nýju flík sem búin er til. Því er mikilvægt að láta textílinn sem við eigum nú þegar endast 

sem lengst (De Castro, 2021). 

 

2.1.2 Notkunartími textíls  

Vegna aukins framboðs á fötum og síbreytilegra tískustrauma hefur notkunartími fata styst 

töluvert. Rökréttast væri að notkunartími textíls styttist vegna verri gæða, en afleiðing 

fjöldaframleiðslu eru lélegri gæði í efnum, saumi og frágangi. Megin ástæðan fyrir 

minnkandi notkunartíma má þó aðallega rekja til 

skynditísku (e. Fast fashion). Skynditískan ýtir undir 

þörf fólks til að finnast það knúið til að kaupa sér sífellt 

fleiri ný föt. Ný föt eru vel markaðsett, þau eru nýjasta 

tíska og láta aðsniðna jakkann sem alla vantaði síðasta 

haust falla í skuggann á nýjasta útbelgda dún-jakkanum 

sem kemur með hausttísku ársins. Með áhrifum 

skynditísku hafði framleiðsla á fötum árið 2020 

tvöfaldast síðan árið 2000. Vegna vaxandi neyslu og 

hraða skynditísku tekur fólk því reglulega til í 

fataskápnum sínum, kannski til að rýma pláss fyrir 

nýjar flíkur. En samkvæmt nýjustu tölum hendir meðal Íslendingur um tuttugu kílóum af 

textíl á ári hverju (Saman gegn sóun, e.d). Til að setja þetta í samhengi er það eins og ef 

fullorðinn einstaklingur hendir textíl sem samsvarar um þrjátíu lopapeysum á ári, sem sýnir 

að neysla okkar á textíl samsvarar því að “eyða” tveimur og hálfri lopapeysu á 

mánuði. Mér þykir hálf óraunverulegt að horfa á þessar tölur í samhengi við Lopapeysuna 

frá Júgóslavíu (kafli 1.1.2), peysu sem á sér ríka sögu, en í grunnin er hún líka bara peysa. 

Það er kannski vegna hraðra tískustraumanna og hins mikla framboðs á fötum að við 

höfum misst einhverja væntumþykju eða virðingu fyrir fötunum okkar. Ef okkur þætti 

vænna um þau færum við kannski betur með þau. 

 

Mynd 12 Yfirfullur fatasöfnunargámur í 

Vesturbæ (Höfundur, 2021) 
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2.1.3 Hvar enda fötin okkar? 

Á Íslandi er mælt með að farið sé með textíl sem fólk vill losa sig við í endurvinnslu til 

Fatasöfnunar RKÍ, Hertex eða Samhjálpar (Saman gegn sóun, e.d). Þar er séð um að flokka 

textílinn, þar sem hluti hans er sendur til heimila sem þurfa á honum að halda og annar 

seldur á nytjamörkuðum RKÍ eða Hertex. Töluvert magn af fötunum sem við förum með í 

fatasöfnunar gáma RKÍ er sent til annarra landa. Ekki næst að flokka allan textílinn þar 

sem meiri mannskap þyrfti í flokkun, fleiri sölurými og einnig meiri eftirspurn hjá 

Íslendingum til að versla þessi notuðu föt. Árið 2016 sendum við 3000 tonn af textíl úr 

landi en alls söfnuðust 5700 tonn af textíl og skóm í gáma Rauða krossins (Birna 

Stefánsdóttir, 2019).  

Þó að við sjáum ekki þessi árlegu 3000 tonn af textíl lengur hér hjá okkur þá endar hann 

einhversstaðar. Í samtali við starfsfólk fatasöfnunarinnar fræddist ég um að gámarnir eru 

fyrst sendir á meginland Evrópu þar sem flokkað er úr þeim. Sum fötin enda á lager þar 

sem þau eru flokkuð eftir lit, stíl og tískustraumum þar sem tískubúðir sem selja notuð föt, 

eða Vintage föt, geta valið úr þeim og endurselt. Á heimsvísu endar þó 70% af fötunum 

okkar í löndum Afríku en einnig fer töluvert magn til Haiti og Austur-Evrópu. Þetta 

gífurlega magn af textíl hefur töluverð áhrif á innviði þessara landa sem þurfa að endurnýta 

eða farga textílnum. Auk þess hefur þetta mikla offramboð á textíl haft áhrif á 

handverkshefðir sem finnast í menningunni. Hefðunum hefur ekki verið haldið við eða 

þróast þar sem lítil sem engin eftirsókn er eftir nýjum handgerðum textíl þegar notaði 

textíllinn okkar hrannast upp í þessu gífurlega magni (De Castro, 2021).  

Það getur verið erfitt að sjá fyrir sér afleiðingarnar sem ruslið okkar hefur þegar við 

sendum það allt úr landi. Í stað þess að sjá um úrganginn af neyslunni okkar sjálf leggjum 

við ábyrgðina á önnur ríki. Á heimasíðunni www.deadwhitemansclothes.org er hægt að 

nálgast upplýsingar á myndrænan máta þar sem góða heimildir í myndum og máli liggja 

fyrir um líf fólks sem tekur á móti fötunum okkar sem enda í Ghana. Fötin hafa fengið 

nafnið „Obroni Wawu“ eða „Föt dauða hvíta mannsins“. Nafnið kemur frá hugmyndinni 

um að einhver hljóti að hafa dáið til að gefa frá sér svona mikið af fötum, en nafnið er þó 

aðeins táknrænt. Upplýsingaröflunin á heimasíðunni snýst um Kantamanto markaðinn sem 

staðsettur er í höfuðborginni Accra. Markaðurinn hefur verið starfrækur frá seinni hluta 20. 

aldar á svipuðum tíma og verslunarmiðstöðvar byrjuðu  að skjóta upp kollinum á 

http://www.deadwhitemansclothes.org/
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vesturlöndum. Kantamanto 

markaðnum svipar til 

verslunarmiðstöðvar nema á honum 

eru einungis seld notuð föt. Á 

síðastliðnum árum hefur markaðurinn 

orðið tæknivæddari og ungir 

frumkvöðlar borgarinnar tekið upp á 

að markaðsetja og selja föt af 

markaðinum á netinu. Einnig hefur 

skapast menning sem felur í sér að 

umbreyta fötunum og endurselja svo. En þrátt fyrir lausnirnar er magnið óviðráðanlegt og 

40% af fötunum af markaðinum enda nánast jafnóðum í landfyllingum. Landfyllingarnar 

umkringja borgina, en vikulega fara yfir 450 tonn af textíl af markaðnum í þessar 

landfyllingar (Ricketts og Skinner, e.d).   

Það er erfitt að skoða myndirnar og myndböndin á heimasíðunni þar sem fatnaður er 

notaður til að þekja moldugan jarðveg og liggur á víð og dreif um Kantamanto markaðinn. 

Í einu myndbandinu11 er rætt við Salomon Noi sem er yfir verkefnastjórnun Accra 

Metropolitan Assembly (ísl. Samband sveitafélaga á höfuðborgarsvæði Accra). Salomon 

segir frá því hvernig mætti bæta þessar aðstæður með samstöðu og samstarfi við önnur ríki. 

Textíllinn og ruslið okkar er sent til þeirra undir formerkjum hjálparstarfs, en þessi gjöf 

okkar skapar í raun meiri vandræði en aðstoð. Vinnutæki sem þarf til að flokka ruslið 

eyðileggjast þegar unnið er með textílinn sem flækist í vélarkerfunum. Fólkið sem vinnur 

við tínsluna á ruslahaugunum reynir að finna hluti sem eru einhvers virði, en launin eru 

bagaleg og aðstæðurnar ómannúðlegar þar sem eiturgufur og eldar lifa í ruslinu. Lausnin 

sem Salomon leggur fram er að það þurfi að koma aðstoð frá löndunum þar sem neyslan 

fer fram. Það dugir ekki að henda textílnum og láta fátækar þjóðir bera ábyrgðina. Ghana 

vantar tækin til að vinna textílinn og hefja starfsemi til að endurvinna þræðina upp á nýtt 

og koma efnunum okkar inn í hringrásarkerfi. Þá væri hægt að skapa raunveruleg verðmæti 

og störf (Ricketts og Skinner, e.d). Í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra 

þróun eru áherslur lagðar á að fyrirtæki innleiði sjálfbæra þróun í starfsemi sína, en 

vonandi verða áherslur þá einnig lagðar á endurvinnslu og urðun textíl efna (markmið 

12.6). Í markmiði 12.a segir að: „Þróunarlönd fái stuðning til þess að auka vísinda- og 

 
11  Viðtal við Salomon: https://www.youtube.com/watch?v=CGoJ0rySbGE&ab_channel=theorispresent  

Mynd 13: Undirlagið á moldugum svæðum í Accra 

(www.deadwhitemansclothes.org) 

https://www.youtube.com/watch?v=CGoJ0rySbGE&ab_channel=theorispresent


 

 
34 

tækniþekkingu í því skyni að þoka neyslu og framleiðslu í átt til aukinnar sjálfbærni.“ 

(Heimskarkmiðin um sjálfbæra þróun, e.d). Með þessum áherslum, að auka vísinda- og 

tækniþekkingu í þróunarlöndum verður vonandi til þekking og tækni sem stuðlar að 

endurvinnslu textíls eins og Salomon nefndi. Í markmiðinu er þó aðeins nefnd neysla og 

framleiðsla, og aðeins miðað á þróunarlöndin. Því er örlítið óskýrt í orðalaginu hvort 

markmiðið sé að þoka neyslu og framleiðslu þróunarlandanna í átt aukinnar sjálfbærni, eða 

að þau öðlist tækni og þekkingu til að stuðla að breyttri neyslu og framleiðslu á heimsvísu. 

Í heimsmarkmiðunum vantar allavega að mínu mati skýrari áherslur varðandi áhrif neyslu 

okkar á þróunarlöndin og mögulegar lausnir til að stuðla að þekkingu, og nýjum störfum í 

þróunarlöndunum til að vinna að heildstæðu hringrásarkerfi. 

2.2 Sýnilegar fataviðgerðir 

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan eru neysluvenjurnar okkar á textíl komnar á 

óheilbrigt stig sem fer enn vaxandi. Ein af lausnunum við þessum venjum er breytt 

hugarfar og samband við fötin okkar. Að sjálfsögðu væri best að stórfyrirtæki og 

textílframleiðendur hægðu á sér, tækju ábyrgð og hættu að ýta undir hraðari 

neyslumenningu. Þó ég fari ekki nánar út í það í þessari ritgerð er vert að nefna verkefni 

eins og Fashion revolution 12 sem vinnur markvisst af því að fá almenning til að beita 

þrýstingi á tískuframleiðendur til að bera meiri ábyrgð eins og með átakinu Who made my 

clothes?13. 

Í tólfta heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun er eitt af markmiðunum 

að „eigi síðar en árið 2030 hafi forvarnir, minni úrgangur, aukin endurvinnsla og 

endurnýting dregið verulega úr sóun“ (Heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun, e.d).  

Einn mikilvægasti þátturinn til að hægja á fataneyslu, og minnka textílúrgang og sóun,  er 

að láta fötin okkar endast. Þá þarf að velja og hugsa vel þegar flík er keypt og haga 

kaupum sínum á ábyrgan hátt, svipað og í Peysusamningnum sem fylgdi RKÍ peysunum á 

opnu vinnustofunni minni á Hönnunarsafni Íslands (sjá kafla 3.1.2). Einnig þarf að passa 

að fara eftir þvotta leiðbeiningum og viðhalda fötunum þegar á þau koma göt, slettur eða 

hnökrar.  

Í verkefninu Peysa með öllu, fyrir alla legg ég áherslu á fataviðgerðir og breytingar til að 

lengja líftíma klæða. Fataviðgerðir finnast í sögu þjóða um alla jörðina þar sem fyrir tíma 

fjöldaframleiðslu urðu föt að vera nýtt eins vel og mögulegt var. Hvert menningarsamfélag 

 
12  Heimasíða verkefnisins: https://www.fashionrevolution.org/  
13  Ísl. „Hver bjó til fötin mín?”. Slóði á verkefni: https://www.fashionrevolution.org/tag/who-made-my-clothes/  

https://www.fashionrevolution.org/
https://www.fashionrevolution.org/tag/who-made-my-clothes/
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fór sínar eigin leiðir í viðgerðum og því er fjöldinn allur til af ólíkum nálgunum og 

aðferðum í fataviðgerðum (De Castro, 2021). Til að afmarka flóru fataviðgerða fyrir 

áherslur smiðjanna í Peysa með öllu, fyrir alla, fylgdi ég að mestu eftir hugmyndafræði 

sýnilegra fataviðgerða (e. Visible Mending). Með sýnilegum fataviðgerðum er unnið með 

viðgerðirnar á persónulegan og skapandi máta þar sem „mistökin“ eða óhöppin birtast í 

jákvæðri og valdeflandi mynd. Á einhvern hátt getur verið auðveldara að leyfa 

viðgerðunum að vera sýnilegar, þar sem ekki þarf að finna viðgerðarþráð í akkúrat réttum 

lit eða finna út úr viðgerðartækni sem sést sem minnst. Því þarf sá sem framkvæmir 

sýnilega fataviðgerð ekki að vera með mikla þekkingu á handverki og getur leyft sér að 

gera „mistök“ og tilraunir.  Fataviðgerðir hafa í mörgum samfélögum tengst 

stéttarskiptingu þar sem lægri stéttir hafa meiri þörf fyrir að laga fötin sín og úr hefur 

sprottið félagsleg skömm sem fylgir viðgerðunum. Með aukinni vitundavakningu um 

sjálfbærari lífstíl hafa þessar félagslegu hugmyndir að einhverju leiti breyst. Í auknum 

mæli þykja fataviðgerðir bera merki um umhverfisvitund og sjálfbært hugarfar og því hefur 

menning mótast fyrir fataviðgerðum þvert á stéttir. Með því að gera viðgerðirnar sýnilegar 

ber maður óhöppin utan á sér með stolti, gefur flíkinni meiri sögu og lengir líftíma klæða 

sinna, allt á sama tíma (König, 2013).  

2.2.1 Viðgerðar smiðjur 

 

Samhliða viðgerðar menningunni hafa mótast félagslegar samkomur eins og „Repair cafe“ 

eða Viðgerðar kaffi á íslensku. Á Viðgerðar kaffi mætir fólk með heimilis- muni eða textíl 

sem þarfnast viðgerða. Á svæðinu eru verkfæri, efniviður og fólk með þekkingu sem geta 

aðstoðað við viðgerðirnar sem hlutirnir þarfnast. Viðburðirnir eru fríir og þar getur fólk 

einnig mætt til að fræðast um viðgerðir eða hjálpað til (Munasafn RVK, e.d).  

Á viðburðum eins og Viðgerðar kaffi eða samskonar smiðjum, eða samkomum þar sem 

fólk vinnur í sama rými að viðgerðum, er vægi félagslega hlutans töluverður. Í nútíma 

samfélagi fer mikið af samskipum okkar í gegnum skjá, því eru samkomur eins og þessar 

dýrmætar þar sem ólíkir aðilar mæta til að eiga saman stund, gera við og læra eitthvað nýtt. 

Á meðan að tölur eru saumaðar, gert er við göt og buxur styttar, er líka slúðrað, spjallað og 

gjarnan verða til umræður sem eiga sér stað þvert á hópinn sem mætir (König, 2013).   

2.3 Fræðilegar nálganir 

 

Opna vinnustofan mín og smiðjurnar sem ég hélt á Hönnunarsafni Íslands eru fræðsla og 
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kennsla utan hefðbundinna skólastofnanna. Við skipulagningu verkefnisins Peysa með 

öllu, fyrir alla var ég með fyrirkomulag textílkennslu grunnskólanna til hliðsjónar en 

einnig spruttu upp vangaveltur um efnisval í textílkennslu meðfram ferlinu sem ég fór í 

gegnum við val á efni fyrir smiðjurnar. Einnig studdist ég við hugtakið Samfélagslist og 

nálgun félagslegrar hugsmíðahyggju. Hér fer ég yfir þessa þætti sem tengjast inn í opnu 

vinnustofuna og Skapandi fataviðgerðarsmiðjurnar sem ég stóð fyrir á Hönnunarsafni 

Íslands. 

 

2.3.1 Efniviður textílkennslu í skólakerfinu 

Á Íslandi búum við svo vel að hafa list- og iðngreinar sem hluta af okkar aðalnámsskrá, þar 

á meðal textílkennslu. Í núverandi námsskrá grunnskólanna á Íslandi er textílmennt 

flokkuð sem verkgrein, ásamt hönnun, smíði og heimilisfræði og er kennd í gegnum mest 

alla grunnskólagönguna. Í verkgreinum eru þau markmið sett að nemendur fái tækifæri til 

að beita ímyndunarafli sínu, sköpunargáfu, þekkingu og verkfærni. Einnig segir í 

námsskránni að: 

 

Verkleg kunnátta hvílir á hefðum, tækni og verklagi sem mikilvægt er að nýjar kynslóðir 

tileinki sér. Nemandinn fæst við verkefni sem hæfa þroska hans, gerir tilraunir og nýtir 

tækni í vinnu sinni. Þetta eykur sjálfsöryggi og starfsánægju og gefur jafnframt tækifæri til 

sköpunar.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 152).  

 

Eins og námsskráin stendur í dag, er nálgun kennara á fagið mjög opin og ábyrgðin liggur 

mest á þeim, um hvernig þeir vilja hátta textílkennslu fyrir sína nemendur. Kennslan sem 

nemandinn fær byggist í raun á því hvernig kennarinn túlkar aðalnámskránna þar sem fagið 

fylgir hefðum og tækni en í því fer einnig fram sköpun og tilraunarstarfsemi. Mikil 

breyting hefur orðið á námskránni sem tók gildi árið 2013 frá þeirri sem kom út árið 1999, 

þegar textíll flokkaðist í margþætta námshlutanum listgreinar. Í þeirri námsskrá er virkilega 

ítarlegur leiðarvísir til kennara um hvað skyldi kenna hverjum árgangi fyrir sig, hvernig 

námsmat átti að fara fram og hvaða vitneskju nemendur ættu að hafa öðlast í lok hvers 

skólaárs. Lítið sem ekkert er minnst á hvers konar efni skal nota við kennsluna í 

námsskránni frá 1999. Það er þó tekið fram í áfangamarkmiðum við lok 7. bekkjar að 

nemendur geri sér grein fyrir hvaða áhrif ofnotkun efna getur haft á lífríki jarðar og að 

nemendur geti fjallað um neyslustýringu (Menntamálaráðuneyti, 1999). Í nýju námsskránni 
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stendur lítið um hvaða efniviður skal notaður við kennslu, nema að gert er ráð fyrir að í lok 

4. bekkjar geti nemandi „notað ný og endurunnin efni í textílvinnu.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 160).  

Samkvæmt heimildum um upphaf textílkennslu í grunnskólum innleiddi Halldóra 

Bjarnadóttir handavinnu sem námsgrein í Barnaskólann á Akureyri árið 1908. Ólíkt nýrri 

námsskrám þá var mikið lagt upp úr efnivið í þessari frumraun textílkennslunnar. 

Tilgangur kennslunnar fól í sér að halda í íslensku ullina, sem Halldóra barðist fyrir að 

myndi ekki hverfa úr menningarlífi okkar ásamt textíl handverkinu, sem átti í samkeppni 

við vaxandi magn innflutts textíls (Magnús Guðmundsson, 1988). 

Þegar textílkennsla nútímans er sett í samhengi við stóriðjuna sem nú liggur að baki 

textílframleiðslu mætti leggja meiri áherslur á efniviðinn sem notaður er í kennslu eins og 

Halldóra lagði upp með. Því var efniviðurinn og endingartími textílsins, sem er nú þegar 

til, grunnurinn að mótun Skapandi fataviðgerða smiðjanna á Hönnunarsafni Íslands (sjá 

kafla 3.2.2.). Þó að verkefnið Peysa með öllu, fyrir alla, hafi farið fram á opnum smiðjum 

sé ég fram á að efnisvalið og framkvæmdina væri auðvelt að aðlaga á einhvern hátt inn í 

textílkennslu í skólum. 

 

2.3.2 Samfélagslist og hugsmíðahyggja 

Hvatinn hjá mér fyrir því að leggja fyrir mig listkennslu kom frá því að vilja gera verkin 

mín aðgengilegri og færa ferlið út úr vinnustofunni, yfir til annarra huga og handa. Ferlið 

og hugmyndin að baki opnu vinnustofunnar og smiðjanna á Hönnunarsafninu á margt 

sameiginlegt með samfélagslist, þar sem markmiðið er að tengja saman samfélagið.  

Hugmyndarfræði samfélagslistar er að menning og listir eigi jafnt erindi til allra kima 

samfélagsins. Listir hafa með stéttarskiptingu, og fjárhagslegu ójafnvægi, í samfélaginu 

afmótast að því leiti að vera frekar kennd við efri stéttir og gerð fyrir þá ríku. Menning 

hefur þróast á svipaðan hátt og þykir það að vera „menningarleg“ tákn um menntun og auð. 

Þessi þróun hefur haft þau áhrif að mörgum samfélagshópum og einstaklingum þykja þeir 

ekki eiga hlut í menningunni eða að þeirra rödd hafi vægi og að listir og menning komi 

þeim einfaldlega ekki við. Í víðu samhengi má skilgreina menningu „sem mannlega 

eiginleikanum að eiga í samskiptum og skilgreina hið náttúrulega og mannlega umhverfi 

okkar í sameiningu“14 (Borrup, 2011, bls 5 (Þýðing höfundar)). Auðvitað geta 

 
14 Á ensku: “Culture describes the human ability to communicate and to navigate the natural and social 

environment together” 
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skilgreiningar okkar á umhverfinu verið afar ólíkar á milli einstaklinga, og því mikilvægt 

að eiga í samtali og vinna saman. Því er hugmynafræði samfélagslistar að virkja alla 

þátttakendur í samfélaginu til að eiga í þessu samtali og virkja sköpunarkraft allra. Það eru 

ekki bara menntaðir listamenn sem geta skapað list, við getum það öll ef við fáum rýmið, 

tímann og aðstæður til þess. Með samfélagslistum er bilið brúað á milli lista og 

samfélagsins, sem áður átti jafnan aðgang að menningu og listum og mótun hennar 

(Borrup, 2011).  

Verkefni sem hægt er að kenna 

við samfélagslist geta verið á 

stórum og litlum skala, það fer 

allt eftir út á hvað verkefnið 

gengur, stærð samfélagsins og ef 

verkefnin eiga að valdefla 

ákveðna hópa.  

Verkefnin geta verið í formi 

listaverks þar sem samfélagið getur tekið þátt þegar það gengur framhjá verkinu í hverfinu 

sínu. Eins og verk listakonunar Candy Chang sem byggjast gjarnan á merkimiðum eða 

merktum veggjum þar sem fólk getur skrifað sínar skoðanir, drauma, langanir og 

hugmyndir. Gott dæmi er verkið I wish this was, eða Ég vildi óska að þetta væri, þar sem 

íbúar gátu skrifað á miða sem festir voru á yfirgefnum byggingum í New Orleans hvað þau 

óskuðu að væri í byggingunni, eins og t.d bakarí, matvöruverslun eða hjólabúð (Chang, 

2010). Samfélagslist á sér þó gjarnan stað í verkefnum þar sem fólk úr samfélaginnu tekur 

þátt í að skapa sín eigin verk. Verkefnin geta byrjað smátt en þróast áfram yfir í 

félagasamtök sem standa fyrir samfélagslistar verkefnum, eins og samtökin Groundswell í 

New York. Verkefnið hófst árið 1996 þar sem listamenn, kennarar og aktívistar í New 

York vildu veita almenningi, sérstaklega ungmennum, frelsi og svigrúm til að skreyta tóma 

veggi borgarinnar með sinni eigin listsköpun og hugmyndum. Í dag hefur Groundswell 

staðið fyrir yfir 500 veggskreytingum þar sem ungmenni hafa unnið að og framkvæmt verk 

sem skreyta þeirra nærumhverfi fyrir sig og aðra til að njóta (Groundvell, e.d). Til að nefna 

íslenskt verkefni sem hefur haft áhrif á mig og mætti flokkast sem samfélagslist er 

verkefnið Krakkaveldi sem sviðslistakonan Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir stendur á bakvið. 

Á viðburði sem kom út frá verkefninu, og var sýndur í Iðnó á Reykjavík Dance Festival 15 

 
15  Reykjavík Dance Festival hefur verið starftækt frá árinu 2002 sem vettvangur fyrir kóreógrafíu og 

sviðhreyfingar á Íslandi. (Reykjavík Dance Festival, e.d) 

Mynd 14 Verkið "I wish this was" (Candy Chang, 2010) 



 

 
39 

árið 2019, sviðsettu krakkar á aldrinum 7 til 12 ára sínar skoðanir og lausnir á vandamálum 

sem samfélagið stendur fyrir, að þeirra mati. Krakkarnir sömdu allt sitt efni sjálf og ákváðu 

hvað skyldi gerast á viðburðinum. Þau vildu koma á framfæri sínum hugsjónum og 

skoðunum og að fullorðna fólkið myndi hlusta á þau (RÚV, 2019).  

Á dæmunum hér á undan um verk og verkefni sem geta flokkast undir samfélagslist má 

greina ákveðin þemu. Listafólkið, kennararnir og aktívistarnir sem þróuðu og skipulögðu 

verkefnin draga sig úr sviðsljósinu og gefa samfélaginu, eða þátttakendunum, efniviðin, 

verkfærin og vettvang til að koma sínum sjónarmiðum og hugmyndum á framfæri. Þeir 

sem standa á bakvið verkefnin verða í raun aðallega að skipuleggjendum og leiðbeinendum 

sem aðstoða eða kveikja undir hugmyndum þeirra sem taka þátt í verkefninu. Í verkefnum 

eins og þeim sem Groundwell samtökin standa fyrir og í Krakkaveldi, öðlast þátttakendur 

reynslu á því að skapa, taka þátt og vinna saman að listsköpun sem er flutt eða sýnd á sömu 

forsendum og list starfandi listafólks er sýnd. Á sama tíma myndast vettvangur þar sem 

rödd samfélagshóps er miðlað áfram í formi listar á þeirra eigin forsendum. Þó verkefnið 

Peysa með öllu, fyrir alla sé ekki í grunninn byggt upp sem samfélagslist þá er 

hugmyndafræðin sem liggur að baki stefnunar fyrirmynd sem mér þótti vert að líta til. Í lok 

verkefnisins gerði ég tilraun með að sýna nokkrar peysur sem urðu til á smiðjum á 

Hönnunarsafninu á meðan á HönnunarMars stóð, en peysurnar fengu afar góðar 

undirtektir. En eins og ég skrifaði um hér á undan (kafli 1.2.1) var ein af þeim hvötum sem 

leiddu mig út í að vinna með peysur að skreyta nærumhverfið mitt þar sem peysurnar 

ferðast víða og á óútreiknanlega staði. Því eru peysurnar sem fengu nýjar viðbætur og 

viðgerðir á smiðjunum vonandi að sinna því hlutverki og lita daginn hjá þeim sem klæðast 

þeim og sjá. 

Hugmyndafræði samfélaglista tengi ég einnig við félagslega hugsmíðahyggju (e. Social 

constructivism) sem byggir á því hvernig félagsleg samskipti, samfélagið og menningin 

hafa áhrif á vitsmunaþroska einstaklinga. Nálgun þeirra sem aðhyllast félagslega 

hugsmíðahyggju í skólakerfinu hafa veitt mér innblástur fyrir hvernig ég vil nálgast mína 

kennslu og nýtti ég mér þær áherslur við skipulag smiðjukennslunnar á Hönnunarsafni 

Íslands og nálgun mína á opnu vinnustofunni (kafli 3). 

Kenningar og kennslufræðilegar hugmyndir heimspekingsins John Dewey eru taldar marka 

upphaf að hugmyndinni af félagslegri hugsmíðahyggju. Að hans sögn er hið sálræna og 

það félagslega grunnur að mótun menntunar. Menntun, eða reynsla og þekking er 

valdeflandi fyrir tilveru manns í samfélagi, og með henni mótast okkar eigin gildi og 
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almenn gildi samfélagsins sem við lifum í (Hirtle, 1996). Út frá þessari kenningu má 

undirstrika mikilvægi samfélagslista, þar sem ólíkir hópar samfélagsins taka virkan þátt í 

listsköpun sem hefur áhrif á upplifun okkar á menningu og listum. Dewey var einnig 

gagnrýninn á námsefnisgerð samtímamanna sinna og hve mikið kennsla studdist við 

námsbækur. Að hans mati studdust námsbækur við gildi og menningu liðins tíma þar sem 

áherslur voru lagðar á fortíðina frekar en að undirbúa nemendur fyrir breytilega framtíð. Í 

stað þess að styðjast nánast eingöngu við námsbækur þótti Dewey mikilvægara að kennarar 

kæmu nemendum í áhrifaríkt samtal við efnið með frjálsari athöfnum en námsbækurnar 

leiddu af sér og því að læra af reynslunni í verklegri vinnu og samtali (Dewey, 1938/2000).  

Í nálgun minni á mótun smiðju kennslunnar á Hönnunarsafninu miðaðist námsefnið að 

þeim raunveruleika sem við stöndum fyrir núna með fjöldaframleidda textílinn okkar og  

þeirri framtíð sem við stöndum fyrir. Á smiðjunum fengu þátttakendur aðgang að 

fjölbreyttum umhverfisvænum efnivið, verkfærum og andrýmið til að vinna út frá sínum 

eigin hugmyndum, eða sækja innblástur til annara í rýminu (nánar í kafla 3.2).  Í grunninn 

þótti mér mikilvægt að hafa margt í boði og ferlið opið þar sem allir gætu fundið sinn 

farveg á eigin forsendum. Með þessum nálgunum vonaðist ég til að þátttakendur myndu 

öðlast nýja reynslu á handverki, huga að sambandi sínu við fötin sín og læra af 

reynsluheimi og hugmyndum annara. 

Með nálgunum félagslegrar hugsmíðahyggju er hlutverk kennarans töluvert öðruvísi en af 

gömlum staðalímyndum um kennarann alvitra sem setur nemendum fyrir verkefni með 

fyrirfram ákveðnum útkomum (Dewey, 1938/2000). Hlutverk kennarans, sem aðhyllist 

félagslega hugsmíðahyggju, er að móta námsuhverfi sem er opið, í samhengi við 

raunveruleikann, námsumhverfi sem ýtir undir vilja nemandans til að læra. Kennarinn 

styður bæði einstaklinga og námshópinn allan og leiðbeinir við námið. Mikilvægt er að 

kennarinn myndi andrúmsloft þar sem má ræða opið og samræður séu eðlilegur hluti af 

náminu þar sem allar raddir vega jafnt (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009).  

Mín túlkun á félagslegri hugsmíðahyggju og hlutverki kennarans, er að mæta nemendum 

(eða þátttakendum í smiðju) á jafningjagrundvelli þar sem spurningar vakna hjá nemendum 

og þeir geta fundið svörin sjálf í kennslurýminu og einnig nýtt þekkingu kennarans þegar 

þess þarf. Á sama tíma er kennarinn ávallt tilbúin að aðstoða við leitina að svörunum, og 

getur lausnin fundist í tilraunum sem unnar eru saman eða í samtali.  

Hlutverk kennarana sem aðhyllast hugsmíðahyggju og þeirra sem skipuleggja 

samfélagslistaverkefni eru í raun mjög svipuð. Þar draga skipuleggjendurnir, eða 

kennararnir, sig til baka og rödd nemendana eða þátttakendana er í forgrunni. Með þessum 
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nálgunum mótast menntun og reynsla sem endurspeglar samfélagið sem þessir nemendur 

byggja og undirbýr þau fyrir framtíðina. 
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3. Peysa með öllu, fyrir alla 

Á tímabilinu janúar til júní 2021 flutti ég vinnustofuna mína í anddyri Hönnunarsafns 

Íslands í Garðabæ. Á þessu tiltekna svæði í anddyri safnsins setur hönnuður upp 

vinnustofuna sína þar sem gestir geta kynnst verkefnum þeirra og séð ferlið á bakvið 

vöruna eða verkefnin sem tiltekin hönnuður eða hönnunarteymi vinnur að. Mér bauðst 

aðstaðan til að vinna áfram með samstarfsverkefnið mitt með Rauða Krossinum á Íslandi 

undir titlinum Peysa með öllu (sjá kafla 1.2.4.). Ég ákvað að nýta þetta tækifæri til að 

tvinna saman mín hönnunarverkefni og kennslu í svipuðum dúr og opna vinnustofudvölin 

og smiðjan í Textil Art Center í New York (sjá kafla 1.2.3.). Markmið mitt með dvölinni 

var að kynna verkin mín, en á sama tíma stuðla að samtali og vekja upp hugleiðingar um 

betri nýtingu á textíl. Á þessu stigi verkefnisins breyttist titillinn í Peysa með öllu, fyrir 

alla þar sem verkefnið átti að vera aðgengilegra og samfélagslegra en það hafði verið á 

fyrra stigi.  

   Á meðan á verkefninu stóð hélt ég dagbók þar sem ég punktaði niður viðbrögð, samtöl 

og hugleiðingar sem spruttu út frá viðverðu minni á safninu. Í þessum rannsóknarkafla 

mun ég rýna í þessar færslur og upplifun, hvað fór vel og hvar ég gæti bætt mig þegar 

kemur að kennslu og undirbúningi í framtíðinni. Á vinnustofunni bjöguðust hlutverk mín 

sem hönnuður, litakona og kennari, en það var afar lærdómsríkt að sinna þessum störfum 

samtímis og miðla verkum mínum og fræðslu á sama tíma. Opna vinnustofan skiptist í þrjá 

hluta; Opin vinnustofa í almenningsrými, skapandi fataviðgerðarsmiðjur og uppskeruhátíð 

á HönnunarMars. 

3.1 Opin vinnustofa á Hönnunarsafni Íslands 

Á Hönnunarsafni Íslands í Garðabæ fer fram söfnunar- og sýningastarf á gripum úr 

íslenskri hönnunar- og listhandverkssögu. Í efra rými safnsins eru tvö sýningarrými og 

gegnir annað þeirra hlutverki rannsóknarrýmis þar sem fara fram breytilegar sýningar úr 

safneign og af yfirstandandi hönnunartengdum rannsóknum. Á sömu hæð er einnig 

fullbúið smiðjurými fyrir fræðslu tengdri yfirstandandi sýningum og viðburðum. Á neðri 

hæð safnsins er safnbúð sem selur íslenska samtíma hönnun ásamt opnu vinnustofu rými.  

 Í upphafi opnu vinnustofunnar stóð yfir sýningin 100% ull16 sem tengdist vel textílnum og 

efniviðnum á vinnustofunni minni. Eftir fyrsta mánuðinn opnaði leirlista sýningin 

 
16  Nánar um sýninguna 100% ull:  https://honnunarsafn.is/is/syning/100-ull  

https://honnunarsafn.is/is/syning/100-ull
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Deiglumór17 og í síðustu vikunni opnaði yfirlitssýning á grafískum hönnunarverkum 

Kristínar Þorkelsdóttur18 á HönnunarMars. Þegar ég skoða yfir dagbókarfærslur frá 

tímabilinu er vert að veita athygli viðbrögðum hópanna sem gerðu sér ferð á þessar þrjár 

ólíku sýningar. 

3.1.1 Skipulag rýmis                   

                     Mynd 15: Ég á opnu vinnustofunni í Hönnunarsafni Íslands (Axel Sigurðsson, 2021) 

Rýmið sem hönnuðum býðst fyrir opnu vinnustofuna er staðsett beint á móti inngangi 

Hönnunarsafnsins, í sama rými og safnbúðin og miðasalan eru. Rýmið er opið, um tólf 

fermetrar og afmarkast við vegg sem liggur á milli vinnustofunnar og safnbúðarinnar. Þetta 

er tilvalin staður til kynningarstarfs þar sem aðstaðan tekur á móti hverjum einasta gesti 

safnsins. Í viðveru minni á safninu þurfti ég ávallt að vera tilbúin að svara spurningum og 

kynna verkefnið fyrir hverjum þeim sem sýndi því áhuga.  

Fyrsta verk var að ákveða uppsetningu á vinnustofunni, uppsetninginn þurfti að gefa góða 

yfirsýn á mína vinnu en einnig að vera aðgengileg fyrir gesti til að skoða sig um og eiga í 

samtali við mig. Þar sem þarna gafst rými til að fræða gesti bæði um mín verk og vandamál 

textíl sóunar varð uppsetningin að vera þannig að spurningar frá gestum gætu vaknað 

náttúrulega, og ég miðlað minni fræðslu í rökréttu samhengi við vinnustofuna. Mikilvægt 

var að þau sem komu að vinnustofunni fyndu fyrir því að þau væru velkomin og mættu 

koma nálægt textílnum og snerta. Til að gera rýmið heimilislegra fékk ég nokkur falleg 

 
17  Nánar um sýninguna Deiglumór: https://honnunarsafn.is/is/syning/deiglumor-keramik-ur-islenskum-leir-

1930-1970  
18  Nánar um sýningu Kristínar Þorkelsdóttur: https://honnunarsafn.is/is/syning/kristin-thorkelsdottir-syning  

https://honnunarsafn.is/is/syning/deiglumor-keramik-ur-islenskum-leir-1930-1970
https://honnunarsafn.is/is/syning/deiglumor-keramik-ur-islenskum-leir-1930-1970
https://honnunarsafn.is/is/syning/kristin-thorkelsdottir-syning
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húsgögn lánuð hjá safninu til að setja upp huggulegt setusvæði fyrir handprjón. Þá var það 

einnig góður staður fyrir mig til að sitja og vinna á, þar sem ég gat verið í afslappaðri 

stöðu, eins og mér líkar best að vera við mína handavinnu. Rýmið braut ég svo upp með 

háu vinnuborði til miðju til að afmarka setusvæðið, á borðinu var einnig smá úrval af 

fataviðgerðarbókum fyrir gesti að fletta í (sjá bækur í kafla 3.2.3). Á veggjunum við 

hægindastólana og skenkinn á setusvæðinu hengdi ég svo upp fjórar tilbúnar peysur sem ég 

hafði unnið með í samstarfi mínu við fatasöfnun RKÍ. Á vegginn sem afmarkar 

vinnustofuna og safnbúðina hengdi ég upp lopapeysuna frá Júgóslavíu (sjá kafla 1.1.2). 

Peysan þarfnast töluverðrar viðgerða eftir mikla notkun, en ég á erfitt með að ákveða 

viðgerðirnar, þar sem þessi peysa á mikla framleiðslusögu og persónulegar sögur. Þar sem 

ég hef kynnt mér vel sögu peysunnar og hef margt um hana að segja, sá ég fyrir mér að hún 

gæti orðið að áhugaverðu umræðuefni og hugkveikjum um hvað föt geta verið okkur 

persónuleg og kær. Hugmyndin að stilla peysunni þarna upp í rýminu var einfaldlega sú að 

hún er andstæðan við RKÍ peysurnar sem eiga sér sögu sem enginn þekkir fyrir víst og því 

gætu þessar andstæður verið kveikja fyrir hugleiðingar og umræður við gesti safnsins. 

Hinum megin við vinnuborðið, sem afmarkar rýmið í tvo hluta, hengdi ég svo upp peysur 

sem höfðu safnast upp hjá mér frá fatasöfnuninni og ég ekki enn komist í að vinna með.  

                           Mynd 16: Loka uppsetningin á opnu vinnustofunni (Höfundur, 2021) 

Því var loka uppröðunin á rýminu þessi: (Frá hægri, sjá mynd 16) Óunnar útlitsgallaðar 

peysur frá RKÍ sem eftir á að gera við -> Vinnuborð með peysu í vinnslu -> Uppstilltar 

tilbúnar peysur sem hafa fengið nýtt útlit, stíl og gildi sem listaverk/hönnun -> Peysa sem 

er mér svo kær að ég hef lagst í rannsóknarvinnu til að finna út bestu mögulegu viðgerðir 

sem passa við hana.  
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3.1.2 Tilgangur opnu vinnustofunnar 

Upprunalega hugmyndin af opnu vinnustofunni var að einfaldlega sitja við vinnu og smám 

saman laga, bæta og breyta gölluðu peysum sem myndu svo safnast saman upp á veggina 

með tilbúnu peysunum. Þá væri jafnvægið í rýminu alltaf það sama og sjónrænn vöxtur í 

tilbúnum peysum sem hafa öðlast nýtt útlit og gildi sem listaverk eða hönnunarvara. 

Uppsetninginn væri eins og lítið færiband af peysum sem höfðu endað í fatasöfnuninni, fá 

nýtt útlit með fjölbreyttu handverki og enda svo sem vara í fallegri safnbúð 

Hönnunarsafnsins. Á meðan ferlinu stæði gætu gestir fylgst með og átt í samtali um 

fatasóun og skapandi nálgun á fataviðgerðir sem geta verið sýnilegar og persónulegar. Mig 

langaði þó að vinna lengra með formið af opinni vinnustofu og opna ferlið enn frekar og 

gera það aðgengilegt fyrir almenningi sem sótti safnið.   

  Þegar ég flutti vinnustofuna á Hönnunarsafnið hafði ég í fórum mínum vel yfir hundrað 

útlitsgallaðar peysur, og þær söfnuðust enn upp í fatasöfnuninni. Árið 2020 þegar ég vann 

að verkefninu Peysa með öllu náði ég á margra mánaðar tímabili aðeins að vinna með og 

klára tíu peysur. Það leit því út fyrir að það yrði margra ára starf að vinna úr þessum fjölda 

peysa sem ég átti á þessum tímapunkti, og myndu aðeins nokkrar af þessum peysum fá 

viðgerðir á meðan á opnu vinnustofunni stæði. Ég hafði áður unnið með tilraun að 

fjöldaframleiðslu í formi þess að virkja fólk í að gera mína hönnun sjálft með Sleik-zine 

(sjá kafla 1.2.2). Því ákvað ég að nýta opnu vinnustofuna til að flýta fyrir því að gefa 

peysunum nýtt líf, og á sama tíma vekja fólk til umhugsunar og virkja fleiri hendur í 

verkið. Uppstillingin á peysunum var því svipuð og fötum sem stillt er upp í 

fataverslunum. Til að setja peysurnar á sama stall og hlutirnir sem eru til sölu í safnbúð 

Hönnunarsafnsins ákvað ég að útbúa merkimiða sem gegndu svipuðu hlutverki og 

verðmiðar. Ég fékk grafíska hönnuðinn Grétu Þorkelsdóttur til að hanna fyrir mig 

merkimiðana, en henni tókst vel að hanna Sleik-zine og gera aðlaðandi. Á annarri hlið 

miðana létum við prenta lógóið mitt í anda Sleik-zine en á bakhliðinni eru leiðbeiningar um 

það hvaða skref fólk þarf að taka til að taka að sér peysu. Því var ekkert peningalegt verð á 

peysunum, en í staðinn skref sem flestir ættu að hafa í huga í hvert einasta skipti sem 

versluð er flík. Punktarnir eru margir byggðir á ráðleggingum Lauren Bravo sem má finna í 

bókinni hennar How to break up with Fast Fashion eða á íslensku, Hvernig á að slíta 

sambandinu við skynditísku (Bravo, 2020). 

Punktarnir sem fóru á miðana voru eftirfarandi (miðarnir voru prentaðir bæði á Íslensku og 

ensku): 
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Peysusamningur 

1. Skoðaðu peysuna vandlega og athugaðu 

úr hvaða efni hún er, hvaðan hún kemur og hvaða 

viðgerðir hún gæti þurft. 

2. Mátaðu peysuna og skoðaðu þig í spegli, 

gott er að skoða peysuna að framan og aftan, lyftu 

höndunum og hreyfðu þig aðeins í peysunni. 

3. Hugsaðu um þrjú tilefni sem þú sérð fyrir 

þér að nota peysuna við. 

4. Hugsaðu um þrjár flíkur í fataskápnum 

þínum sem passa við peysuna. 

5. Ef þú ert viss um að þú munir nota þessa 

peysu, og gera þitt besta til að viðhalda henni svo 

þú notir hana áfram þá er peysan þín. 

Endilega deildu viðgerðarferlinu á tölvupóstfangið 

yr@yrurari.com eða með Facebook hópnum 

“Peysa með öllu” 

Gestir tóku almennt vel í þessar leiðbeiningar á miðunum, það var þó misjafnt hvort 

nákvæmlega væri farið eftir öllum punktunum. En þó virtust punktarnir virka vel til að 

vekja upp samtal. Fyrsta mánuðinn á opnu vinnustofunni voru leiðbeiningarnar á skilti sem 

stóð við peysurnar þar sem það tók tíma að útbúa, hanna og prenta miðana. Á opnunardag 

vinnustofunnar opnaði ég fyrir það að hægt væri að taka að sér peysu, þá var vika liðin frá 

því að ég byrjaði að stilla upp og koma mér fyrir á safninu. 

Úr dagbók 22.01.2021, Opnunardagur: 

Fyrstu gestir á opnunardag voru amma og barnabarn hennar, ég kynnti fyrir þær verkefnið og 

amman segir að hún hafi komið með barnabarnið sitt þar sem hún sé mikill heklari. Þær fara upp 

og skoða sýningarsalinn, þegar þær koma aftur niður var sú yngri eitthvað feimin með að spyrja 

um peysurnar, hvað þær kostuðu. Ég sagði henni frá því að þær kostuðu í raun engan pening, fólk 

yrði bara að lofa að viðhalda þeim. Hún eyddi dágóðum tíma í að velja sér peysur, ég sýndi henni 

peysu sem ég hélt að hún gæti verið hrifin af, brún peysa sem kemur líklega úr Spútnik. Peysan 

hefur verið stytt og var karlmannspeysa í L en er núna stutt eins og “crop top”. Framan á peysunni 

voru a.m.k. tvö lítil göt, líklega eftir mölflugur. Sú peysa varð fyrir valinu, ég bað stelpuna um að 

endilega senda mér mynd af útkomunni, en hún sá fyrir sér að hekla eitthvað yfir götin. Þegar þær 

fóru skráði hún sig á póstlista, og þá datt mér í hug að það gæti gagnast að skrásetja aldur þeirra 

sem taka að sér peysu, sú fyrsta sem tók að sér peysu var 13 ára. 

 

Fyrsta mánuðinn skráði ég samviskusamlega niður aldur þeirra sem tóku að sér peysu en á 

einum mánuði fóru fyrir 30 peysur til fólks á aldrinum 13 til 73 ára. Konur voru í miklum 

meirihluta, en samkvæmt safnstjóra safnsins eru gestir safnsins yfirleitt mest konur, en það 

fer eftir yfirstandandi sýningu í sýningarsalnum. Stelpan sem var fyrst til að taka að sér 

Mynd 17 Peysusamningur (Höfundur, 2021) 

mailto:yr@yrurari.com
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peysu sendi mér reyndar aldrei mynd af peysunni sinni, en miðað við hvað hún vandaði 

valið vel á peysu og virkaði áhugasöm efast ég ekki um að peysan hafi komist í góðar 

hendur. Þetta var heldur ekki í síðasta skipti sem rekin voru upp stór augu yfir því að 

peysurnar kostuðu engan pening, aðeins loforð. Í samfélagi nútímans erum við orðin vön 

því að peningalegt virði sé sett á hluti, en hugmyndin með því að peysurnar kostuðu aðeins 

loforð var einhverskonar tilraun þar sem ég vonaði að einhver auka tilfinningalegt gildi 

gæti fylgt peysunum. Með loforðinu lofaði fólk þá einnig að það myndi sjá vel um 

peysuna, en ef það hafði greitt fyrir með peningum þá myndi vægi loforðsins mögulega 

minnka þar sem greiðslan hefur annað gildi og merki um persónulegt eignarhald á henni. 

Hugmyndin spratt aðallega frá hugmyndafræði samfélagslista (sjá kafla 2.3.2), þar sem 

allir eiga að hafa aðgang að listinni sama hver fjárhagsleg eða félagsleg staða þeirra er. En 

einnig hafði bókin Braiding sweetgrass áhrif á þess ákvörðun þar sem höfundurinn talar 

um aukið gildi gjafa, þeim fylgja hlýrri og merkingarbærari tilfinningar heldur en með því 

að versla með peningum (Kimmerer, 2013). 

3.1.3 Facebook hópur 

                                  

Mynd 18: Tvö dæmi um færslur á Facebook hópnum "Peysa með öllu" (þátttakendur á fataviðgerðarsmiðju) 

Strax á opnunardeginum var augljóst að töluverður áhugi var fyrir verkefninu. Yfir daginn 

spratt upp sú hugmynd að stofna Facebook hóp til að ná utan um hvað yrði um peysurnar 

og til að hafa stað til að deila áfram framvindu verkefnisins. Facebook hópinn nefndi ég 

Peysa með öllu og ber hópurinn því sama titil og upprunalega verkefnið. Strax á fyrstu 

viku höfðu birst þrjár færslur með myndum af peysum sem voru komnar með nýtt heimili 

og viðgerðir. Hópurinn varð að náttúrulegri framlengingu af opnu vinnustofunni sem 
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auðveldaði mjög samskiptaleiðir og mótaði lítið samfélag þátttakenda og áhugasamra um 

fataviðgerðir. Í hópnum varð líka úr deilikerfi á hugmyndir, fólk var ekki aðeins í hópnum 

til að fá mitt álit og hjálp heldur til að deila með öðrum og öðlast nýjar hugmyndir af 

fataviðgerðum með því að fylgjast með því sem aðrir gerðu við sínar peysur. Allar 

peysurnar sem hafa birst á hópnum hafa fengið mjög góð viðbrögð annarra meðlima 

hópsins (sjá mynd 18).                             

3.1.4 Viðvera á opnu vinnustofu 

Það voru nokkur skipti sem nemendahópar úr skólum komu á safnið í vettvangsferð, þá 

enduðu ferðirnar gjarnan á kynningu hjá mér á vinnustofunni. Það var lærdómsríkt að hitta 

aðra kennara og fá að taka þátt í skóladeginum hjá nemendum utan veggja skólans. Fyrsta 

mánuðinn á safninu var sýningin 100% ull uppi í sýningarrými safnsins. Á sýningunni voru 

ýmsar hönnunar afurðir úr ull til sýnis og ítarlega farið yfir framleiðslu og hönnunarferlið. 

Sýningin hentaði einstaklega vel með vinnustofunni minni og auðveldaði samtalið um 

textílframleiðslu og fataneyslu. 

Úr Dagbók: 28.01.2021 

9. Bekkur kom í heimsókn og ég fékk að slást með í för á kynningu á 100% ull sýningunni. Ása sem 

leiddi okkur í gegn var með mjög áhugaverða kynningu sem vakti einnig til umhugsunar um hvar 

fötin okkar eru gerð og vinnuna sem liggur að baki. Það var mjög góður inngangur að fá áður en 

hópurinn skoðaði vinnustofuna hjá mér.  

Ég kynnti mína vinnu og vinnustofuna og nemendurnir virtust áhugasamir, það getur verið erfitt að 

lesa viðbrögð gegnum grímurnar. Þeim fannst aðallega áhugaverð að skoða verðmiðana á 

fötunum sem eru til sölu í safnbúðinni, og fannst 120.000 kr ansi dýrt fyrir eina ullar kápu. Það 

skapaði þó góðan vettvang fyrir umræður um að ferlið á bakvið fötin okkar er langt og þarfnast 

mikils mannafls og efniviðar. Textílkennarinn þeirra kom með góðan punkt þar sem hún spurði 

nemendur hvað það væri búið að taka þau langan tíma að prjóna vettlinga sem þau eru að vinna í 

tímanum hjá henni. Ef klukkustundirnar væru taldar saman og reiknuð út laun ásamt gjaldi 

búðarinnar, vaski og skatt, var það ekki flókið reiknidæmi að vettlingarnir yrðu töluvert dýrir. Ég 

er ekki viss um að þau hafi verið sannfærð en vonandi vakti þetta þau allavega til einhverrar 

umhugsunar. Ég bauð þeim svo að taka að sér RKÍ peysu, það var aðeins ein stelpa sem tók á 

skarið og tók að sér tígla-mynstraða peysu sem henni þótti falleg og ætlaði að vinna með í 

textíltíma.  

Það gekk misvel að ná til skólahópa, það virtist þó gjarnan liggja meira á hvernig 

kennarinn var heldur en endilega hópurinn sjálfur. Í þessum tiltekna hóp sem samanstóð af 

unglingabekk í textílmennt var kennarinn mjög meðvitaður um neyslu okkar og lélega 

nýtingu á textíl. Því varð til gott samtal á milli mín og kennarans, örfáir nemendur tóku þátt 

í því en virtust þó vera að hlusta og kennarinn nálgaðist þau með virðingu og á jafningja 
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grundvelli. Ég tók eftir því að erfiðara var að ná til hópa þar sem kennarinn setti sig á hærri 

stall en nemendur. Í eitt skipti kom kennari með hóp af sérbraut og lét mig vita á undan að 

athygli hópsins væri mjög stutt, alls ekki meiri en tíu mínútur. Ég bauðst til að setja upp 

glærusýningu á fleiri verkum eftir mig þar sem eru sniðug myndbönd og betri innsýn inn í 

leikgleðina í verkunum mínum, en kennarinn afþakkaði það þar sem hópurinn hefði líklega 

ekki þolinmæði fyrir glærusýningu. Þegar hópurinn kom skipaði hún bekknum að hengja 

af sér og vinsamlegast hlusta á mig kynna verkefnið mitt og vinnustofuna. Á meðan ég 

kynnti virtist mest allur hópurinn sýna mér ágæta athygli, þeim þótti sérstaklega gaman að 

sjá peysurnar og ólíka eiginleika þeirra. Sum þeirra fiktuðu í peysunum eftir kynninguna 

og spurðu einnig spurninga, á meðan önnur vildu bara sitja á setustofunni og slappa af. Ég 

hafði varla lokið við kynninguna þegar kennarinn skipaði þeim, hverju og einu, að taka að 

sér peysu til að vinna með í tíma hjá henni. Ég útskýrði fyrir kennaranum að það ætti 

enginn að þurfa að taka að sér peysu, markmiðið væri að peysurnar færu aðeins í hendur 

þeirra sem sæju fram á að nota þær og vildu taka þær að sér. Kannski var þessi athugasemd 

mín misskilin, allavega meinti ég ekki að þau ættu ekki að taka að sér peysu, heldur bara 

þau sem fyndu peysu sem þeim langaði að vinna með. Kennarinn virtist ekki taka sérstakt 

mark á mér og paraði hvern einasta nemanda á peysu, þrátt fyrir að sumir þeirra virtust 

ekki hafa neinn áhuga. Í þessari heimsókn fóru 9 peysur því í nýjar mis áhugasamar 

hendur.  

Allt í allt stöldruðu við átta mismunandi nemendahópar. Að sjálfsögðu voru kennararnir 

sem komu með þeim jafnt fjölbreyttir og þeir voru margir, og það var áhugavert að sjá 

hvað þeir sinntu starfi sínu á ólíkan máta. Það var lærdómsríkt að fá að eiga í samskiptum 

við ólíka kennara á þessum vettvangi með nemendahópa sína á safni. En mikilvægasta 

niðurstaðan er eflaust sú að treysta og hlusta á nemendur sína í anda félagslegrar 

hugsmíðahyggju (sjá kafla 2.3.2). Nemendur virtust fá mun meira úr heimsóknunum þar 

sem þeir fengu sitt rými til að spá og skoða á eigin forsendum frekar en að fylgja skipunum 

og fyrir fram ákveðnum útkomum.  

Dagarnir á safninu fóru þó oftast í að kynna vekefnið og tala við gesti, og aldrei var víst 

hvað margir eða hvernig gestir myndu mæta á degi hverjum. Það gat oft reynt á að þurfa 

alltaf að vera til tals, í hlutverki mínu sem hönnuðurinn og fræðarinn. Best þótti mér þegar 

fólk kom eitt, eða tvö til þrjú saman þar sem gafst næði og rými til að tala, eða spjalla 

almennilega. Þá íhugaði fólk betur hvort það ætti að taka að sér peysu og fór frekar eftir 

fyrirmælunum á merkimiðunum.  



 

 
50 

 

Úr dagbók: 26.02.2021 

Tveir gestir koma inn saman, tvær konur, skoðuðu vinnustofuna og RKÍ peysurnar. Þær lásu 

leiðbeiningarnar og voru mjög hugsi yfir peysunum sem þær mátuðu, hvorug þeirra endaði á að 

taka peysu, en þær sögðust kannski koma aftur seinna ef þær væru enn að hugsa um peysurnar. 

Þessi viðbrögð þeirra var það sem ég hafði verið að bíða eftir á opnuninni á föstudaginn, kannski 

af því það var meiri hraði á fólki á opnuninni, þá greip það meira bara peysu með sér, eins og það 

væri betra en að gera það ekki. Ég vona að þetta verði meira stemmingin næstu vikur þar sem það 

verður líklega aldrei jafnt mikið af fólki og kom á opnunardaginn. 

Mér þótti alltaf ánægjulegt þegar gestir stöldruðu við og hugsuðu sig vel um áður en þeir 

gripu með sér peysu. Það hafði valdið mér áhyggjum að mögulega myndu margar 

peysurnar enda fljótt aftur í fatasöfnun RKÍ. Ég vandi mig þá á að segja gestum þegar þau 

tóku peysu og virkuðu ekki nógu örugg að þau mættu þá skila aftur til mín peysunum 

frekar en að setja þær í fatagám, þá gæti einhver annar tekið þær að sér frekar. Í 

heimsóknunum eins og þessari úr dagbókarfærslunni hér á undan, þar sem fólk var meira 

hugsi yfir peysunum, urðu til dýpri samtöl. Ég man að konurnar tvær virkuðu áhyggjufullar 

yfir þessu magni sem var að koma inn í fatasöfnunina og sýndu verkefninu mikinn áhuga 

og skoðuðu einnig fataviðgerðar bækurnar. Þessir gestir höfðu ekki gert sér sérstaka ferð á 

safnið til að endilega sjá vinnustofuna mína og því gott dæmi um heimsókn þar sem 

markmið mitt um að eiga í svona samtali við gesti gæti heppnast og gengið upp. Þegar 

svona næði gafst til að spjalla gat ég líka kynnt verkin mín betur og einnig kynnst 

gestunum á persónulegri nótum. Úr litlu heimsóknunum urðu líka til óvænt samskipti og 

jafnvel ný verk.  

 

Úr dagbók: 11.02.2021 

Í dag fóru engar peysur enda dagurinn nokkuð rólegur. Einn gesturinn var kona sem kom með 

poka af gömlum barnafötum sem hún og mamma hennar prjónuðu, hún vildi að ég tæki fötin þar 

sem þau færu annars með þau í RKÍ gám. Þetta eru allt vel prjónaðar ullarpeysur, líklega úr 

prjónatímaritum frá 80-90. Nánast neðst úr pokanum dregur hún svo tvær verulega langar húfur 

með dúskum á endunum. Hún segir mér að hún og dóttir hennar hafi átt þessar húfur og notað 

töluvert á tímabili en hlæi eiginlega bara af þeim núna. Mér fannst hálf óþægilegt að taka við 

húfunum, þær virkuðu svo persónulegar og ég vissi ekkert hvað ég myndi gera með þær. Konan 

virtist líka hálf efins með að láta mig hafa þær, hún sagði að hún hafi einmitt verið að spá hvort 

það væri hægt að binda þær um hálsin eða nota þær öðruvísi. Þá stakk ég upp á því að hún gæti 

saumað húfurnar saman á opnu endunum og þannig gætu þær virkað sem trefill. Það var hún hæst 

ánægð með, það er líka fallegt að sauma saman húfuna sem hún átti og húfuna sem dóttir hennar 

átti, saman í einn trefil. Þetta þótti mér skemmtileg og óvænt heimsókn sem gefur mér auka kraft í 

að vera í meiri viðveru á safninu. 



 

 
51 

Það voru þessi óvæntu augnablik sem sitja mest eftir við dvölina á opnu vinnustofunni og 

það sem hvatti mig áfram að dvelja þarna sem mest á meðan safnið var opið. Það var mjög 

gefandi að getað gefið ráð og spunnið upp nýjar hugmyndir á staðnum til að aðstoða fólk 

með viðgerðar hugmyndir. En hlutverkið mitt í opnu vinnustofunni gat oft á tíðum minnt 

mig á starf kennarans sem þarf ávallt að vera tilbúinn með svör og að leiðbeina fólki sem 

er að leita sér svara við spurningum sínum. Gestirnir virtust oft sjálfir vera með svörin á 

reiðum höndum, þau þurftu bara að spyrja einhvern annan, kannski einhvern sem þau litu á 

sem sérfræðing, til þess að fá staðfestingu á sinni kenningu. Konan sem kom með pokann 

af handprjónuðu fötunum virtist hafa hugsað sig lengi um hvort húfurnar tvær sem hún átti 

erfitt með að skilja við gætu orðið að einhverju sem yrði notað. Hún sýndi mér hvernig þær 

gætu virkað betur um háls frekar en á höfði en væru of stuttar til að vera treflar. Þá spurði 

hún mig hvort hægt væri að gera eitthvað sniðugt með þær, þegar hún var nánast búin að 

sýna mér svarið sem ég kom með, að sauma húfurnar saman svo þær mynduðu eina lengju 

sem yrði að trefli. Þegar svarið lá fyrir var hún himinlifandi og þakkaði fyrir góða 

hugmynd. 

Viðbrögð hins almenna gests Hönnunarsafnins voru oft á tíðum áhugaverð. Þegar ég tala 

um hinn almenna gest er ég að tala um þau sem áttu ekki sérstaklega leið á safnið til að 

skoða vinnustofuna mína eða þá í planaðri ferð með skólahóp. Þó flestir gestanna hafi ekki 

heyrt áður um verkefnið var einstaka gestur sem hafði lesið um það í blaðinu eða heyrt um 

það. Í eitt skipti kom kona sem var að mæta á opnun leirlistarsýningarinnar Deiglumór, en 

hún var himinlifandi að hafa rekist á mig þarna því hún hafði bætt peysu dóttur sinnar með 

gömlum vettling eftir að hafa lesið viðtal við mig um vinnustofuna. En hún hafði geymt 

það í meira en ár að laga peysuna þar sem hún hafði ekki haft tíma til að finna hárrétta 

þráðinn til að laga hana. Svo voru aðrir gestir sem voru gjarnan hissa á magninu af fínum 

peysum sem ég fékk frá RKÍ og að svona peysur væri verið að senda burt úr landi, líklega í 

landfyllingu. Þó virtust flestir sem ég spjallaði við vera tiltölulega meðvitaðir um stöðu 

textíl iðnaðarins og að magnið sem færi til RKÍ væri of mikið. Uppröðunin sem ég 

skipulagði á vinnustofunni til að opna fyrir spjall og umræður virtust virka vel og 

andstæðan sem RKÍ peysurnar og lopapeysan frá Júgóslavíu vörpuðu á hvor aðra mynduðu 

einnig gjarnan spennu sem gekk misvel að tækla. Þá stóð einn dagur sérstaklega uppúr þar 

sem mikið flæði var af gestum með áhuga á ull og textíl. 

Úr dagbók: 29.01.2021 

Það var töluvert magn af gestum sem komu yfir daginn í dag, en sýningin 100% ull klárast um 
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helgina. Margir gestanna voru fullorðnar konur með mæður sínar, en það var gaman að sjá 

hvernig samskiptin við þær gat verið ólík. Tvö pör stóðu upp úr, fyrst voru það mæðgur þar sem sú 

eldri gagnrýndi töluvert kápu sem eru til sölu í safnbúðinni, henni þótti frágangurinn arfa slæmur 

og fussaði og sveiaði. Ég var pínu stressuð að fá þær til mín, en sú gamla var nokkuð jákvæð yfir 

verkefninu og að stuðla að viðgerðum. Henni þótti þó mínar tilbúnu peysur heldur furðulegar, en 

þó var hún alveg á jákvæðu nótunum. Þær kvörtuðu síðan yfir verðlagningunni á íslenskum 

lopapeysum í RKÍ búðunum sem væru einmitt gjarnan götóttar. Ég reyndi að verja starf RKÍ með 

því að segja þeim að verslanirnar niðri í bæ séu aðallega fjármögnun fyrir starf RKÍ, ef peysurnar 

seljast á 12.000kr af hverju ekki að hafa þær þá á því verði? Þær létu það sem vind um eyrun þjóta. 

En svo var áhugavert þegar ég sýndi þeim peysuna frá Júgóslavíu fór sú yngri að sýna meiri 

viðbrögð. Hún leyfði mér ekki að klára að segja þeim frá peysunni og vildi koma því fram að ég 

mætti ekki eyðileggja þessa peysu eins og hinar. Hún sagði nákvæmlega hvernig ég ætti að laga 

peysuna, sauma kannski laufblað fyrir eitt gatið en annars gera ósýnilegar viðgerðir, þetta væri of 

verðmæt peysa. Hún gaf því lítinn gaum þegar ég útskýrði fyrir henni að það væri nú meiningin 

með því að geyma það að laga þessa peysu að ég einmitt sjái fram á að vanda vel valið á 

viðgerðunum. Ég benti á að það væri einmitt meiningin með því að stilla þeirri peysu upp þarna, 

að RKÍ peysurnar eiga sögu sem ég þekki ekki og fyrri eigendur vildu þær ekki, því er meira frelsi í 

því sem ég geri við þær. Aftur á móti á ég sterk tengsl við peysuna frá Júgóslavíu og mun því taka 

lengri tíma í að íhuga viðeigandi viðgerðir. Þessi atburður minnti mig á þegar það kom svipað par 

af mæðgum fyrr í vikunni, þar var einmitt sú yngri sem sagði mér nákvæmlega hvernig ég ætti að 

taka upp lykkjurnar og prjóna nýja kanta á ermarnar á lopapeysunni osfrv.. Þessi viðbrögð voru 

einhvern vegin svona vörn fyrir peysuna, að passa upp á ég myndi ekki eyðileggja hana. Í báðum 

tilfellum datt ég strax sjálf í varnar gír, þær ýttu undir gamlar minningar af fyrrum kennurum eða 

fullorðnum sem hlusta ekki á hvað maður ætlar að gera, grípa fyrir hendurnar á manni og treysta 

manni ekki fyrir skynsamlegum ákvörðunum. Að sjálfsögðu þekkja þessar konur mig ekki, og eina 

myndin sem þær hafa á mér er að vinna á furðulegan máta með gamlar peysur. En það er líka 

eitthvað í þeim sem hleypir manni einmitt ekki að því að kynna sitt mál. Á opnunardaginn komu 

líka einhverjar svona konur sem reyndu að leiðbeina mér með nálarþæfingar fataviðgerð sem ég 

var byrjuð á. Mögulega er þetta vegna þess að þær eru reyndar handverkskonur sem sjá þarna 

tækifæri að sýna hvað þær kunna. Þessi gagnrýni frá þeim þótti mér allavega ekkert sérlega 

uppbyggjandi. 

Seinna um daginn komu þó alveg yndælis mæðgur, þar sem allir bera grímu á safninu þá litu þær í 

grunninn nákvæmlega eins út og þær sem voru frekar ýtnar fyrr um daginn. Þær voru yfir sig 

hrifnar af verkefninu, sú gamla var ánægð að þessi hefð að viðhalda fötum væri að koma upp aftur, 

hún hafði alltaf gert við öll föt þar til þau voru nánast bara viðgerðirnar einar saman. Dóttirin var 

einnig spennt, þeim þóttu verkin mín áhugaverð og skemmtileg og einmitt “leyfileg” þar sem 

magnið sem fer í Rauða krossinn er svo mikið og gott að gefa peysunum fleiri sénsa áður en þær 

fara á haugana. Svo sáu þær peysuna frá Júgóslavíu og fóru strax að tala um Vigdísi 

Finnbogadóttur og hvað hún hafi verið flott í sinni svona peysu. Ég sagði þeim aðeins frá 

bakgrunni peysunnar sem þeim þótti ansi áhugaverð. Þær kvöddu á mjög uppbyggilegum nótum og 

léttu mér aðeins lundina eftir samskipti frá því fyrr um daginn. 

Það reyndi á að vera alltaf tilbúin til tals í opnu vinnustofudvölinni, og ólíkir karakterar 

sem maður átti í samskiptum við. Mér þótti það þó afar dýrmæt reynsla að eiga í þessum 

ólíku samskiptum og æfa mig í því að kynna, rökræða og jafnvel verja verkefnin mín. Ég 

var að sjálfsögðu misvel stemmd eftir dögum, og þegar ég les yfir dagbókarfærslurnar eftir 
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á get ég séð að stundum tók ég samskipti inná mig en í önnur skipti ekki. Í færslunni sem 

ég skrifaði þegar mæðgurnar settu út á verkin mín sé ég að ég fer auðveldlega í vörn og lá 

mikið á því að koma mínum rökum fram. Sumir gestir minntu mig á fyrrum kennara mína 

úr skólakerfinu sem segja manni til og bera lítið traust til ákvarðana nemenda sinna. Ég 

hafði ekki búist við þessu viðmóti á opnu vinnustofunni en þessar heimsóknir ýttu bara 

meira undir fyrirmynd mína af því að vera kennarinn sem vinnur starf sitt á 

jafningjagrundvelli við nemendur, hlustar á það sem þeir hafa að segja og talar þá ekki 

niður (svipar til nálgunar félagslegar hugsmíðahyggju, sjá kafla 2.3.2). Reynslan af opnu 

vinnustofunni var góð á marga vegu, mér fannst ég ná meiri þroska í því að tala um verkin 

mín, eiga í samtali og læra að taka gagnrýni.  

3.2 Smiðjur 

Vinna með textíl í hóp og smiðjum er vinsæl um heim allan, við þekkjum öll textíl vel sem 

umlykur okkur í dagsdaglegu lífi og eiga flest samfélög langa menningarsögu af textíl. 

Auðvelt getur verið að nálgast textíl efnivið og verkfæri en einnig að miðla áfram textíl 

aðferðum á aðgengilegan máta. Textíllinn í sögulegu samhengi getur þó verið kenndur við 

ákveðna hópa samfélagsins og því mikilvægt þegar textílsmiðja er skipulögð að efnið nái 

einnig til þeirra sem ekki flokkast undir staðalímyndir textíl iðkandans (Holroyd og 

Schercliff, 2020).  

Á tímabilinu 21.02.2021-23.02.2021 hélt ég sex opnar skapandi fataviðgerða smiðjur í 

fræðslurými Hönnunarsafnsins. Hver smiðja var um þrjár klukkustundir, en eftir fyrstu 

opnu smiðjuna var áhuginn svo mikill að skráning fór fram í gegnum tölvupóst. Ástæðan 

fyrir skráningu var aðallega í tengslum við fjöldatakmarkanir á safninu vegna Covid-19. 

Að meðaltali mættu 12 á hverja smiðju en allt í allt tóku um 70 manns þátt í smiðjunum 

(auk um 30 þátttakendum á HönnunarMars). Smiðjan var auglýst til almennings í tengslum 

við opnu vinnustofuna mína á safninu og var lýsingin sem fram kom á heimasíðu safnsins 

og á viðburði á Facebook eftirfarandi: 

Textílhönnuðurinn og listakonan Ýr Jóhannsdóttir eða Ýrúrarí býður upp á opnar smiðjur í 

skapandi fataviðgerðum í Hönnunarsafni Íslands. 

Smiðjan býður upp á verkfæri, efnivið og aðstöðu fyrir útsaum, prjón, þurr þæfingu, vélsaum og 

ýmiskonar fræðsluefni um fataviðgerðir. Þátttakendur eru hvattir til að mæta með flíkur sem þarf 

að lappa upp á eða breyta. Einnig er í boði að taka að sér peysu sem þarfnast viðgerða frá 

fatasöfnun Rauða Krossins á Íslandi. Ef þátttakendur eru með sína eigin hugmynd að fataviðgerð 

er um að gera að koma með eigið garn eða efnivið fyrir viðgerðina. 

Þátttakendur þurfa ekki að hafa neina reynslu af fataviðgerðum til að taka þátt. Gert er ráð fyrir 
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því að ef börn vilja taka þátt komi þau í fylgd fullorðins. Ef spurningar vakna um þátttöku skal 

senda tölvupóst á yr@yrurari.com eða senda inn fyrirspurn á facebook hópinn "Peysa með öllu". 

Smiðjurnar eru fríar, fullt aðgengi er í rýmið og geta þátttakendur fengið aðstoð á bæði íslensku og 

ensku. 

Verkefnið er hluti af lokaverkefni Ýrar úr Listkennsludeild Listaháskóla Íslands. 

Lýsingin var birt bæði á íslensku og ensku. Smiðjurnar voru einnig auglýstar í gegnum 

viðtöl við fjölmiðlana m.a Lestinni á Rás1, Síðdegis útvarpinu á Rás2, Reykjavík 

Grapevine, Fréttablaðinu og Morgunblaðinu. Einnig var viðburðinum deilt víðar á 

Facebook, á hópa eins og Áhugahópur um endurvinnslu, Away from home Living in 

Iceland og hópinn Peysa með öllu. Smiðjurnar og verk sem urðu til í smiðjunum voru auk 

þess birt á samfélagsmiðlum Ýrúrarí til að vekja áhuga á smiðjunum og skapandi, 

einföldum fataviðgerðum.  

 Með því að bjóða upp á smiðjurnar frítt vonaðist ég til að ná til jaðarsettari hópa heldur en 

þeirra sem stunda það að mæta á Hönnunarsafn Íslands í Garðabæ. Ekkert aldurstakmark 

var á smiðjunum, nema regla um að börn kæmu í fylgd fullorðins, en það var einungis gert 

til að börn hefðu ábyrgðarmann. Tekið var fram í lýsingunni að ekki væru gerðar kröfur til 

fyrri þekkingar á fataviðgerðum eða textíl, með því vonaðist ég til að ná til fleiri en aðeins 

áhugafólks um handverk og textíl.  

Hugmyndafræði smiðjunnar byggir á mörgu leiti á fyrirkomulagi Repair cafe, eða 

Viðgerðarkaffi (sjá kafla 2.2.1) og nálgunum samfélagslista (sjá kafla 2.3.2). Þegar kom að 

undirbúningnum fyrir smiðjuna var fyrsta verk að skipuleggja áhöld, aðferðir og auðvitað 

efnivið sem væri endurnýttur eða umhverfisvænn.  

 

3.2.1 Hlutverk mitt á smiðjum 

Smiðjurnar mótaði ég sjálf og urðu til af mínu frumkvæði. Mikil hjálp var í því að fá 

aðgang að vel útbúnu rými eins og á Hönnunarsafninu og að hafa til sýnis uppsetningu á 

minni vinnustofu í anddyri safnsins. Smiðjurnar skipulagði ég þannig að þátttakendur 

mættu í eitt skipti, þrjár klukkustundir í senn, en þeim stóð til boða að fara af smiðjunni á 

þeim tímapunkti sem þeir vildu fara. Því átti ég alltaf í samskiptum við nýjan hóp á hverri 

smiðju, hóparnir blönduðust ólíkt þar sem stundum voru einstaklingar sem ég þekkti áður í 

hópnum og í önnur skipti þekkti ég engan. Það að hitta nýjan hóp í hvert skipti reyndi 

gjarnan á mínar andlegu hliðar, en það gat verið stressandi að vita aldrei hvernig hópur 

væri að mæta. Ég setti mér þá reglu að vera eins mikið ég sjálf á smiðjunum og ég 
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mögulega gat og setja mig ekki á hærri stall en neinn, við værum öll þarna á 

jafningjagrundvelli. Á smiðjunum vó hlutverk mitt sem leiðbeinandi og kennari meira en 

hlutverk mitt sem hönnuður og listakona, en að einhverju leyti leið mér líka eins og 

þátttakanda í smiðjunum. Sem starfandi hönnuður og listakona finnst mér alltaf spennandi 

að læra eða uppgötva eitthvað nýtt sem við kemur handverki og hönnun sem gæti gefið 

mér nýjar nálganir til að prufa í minni eigin sköpun. Því voru smiðjurnar einnig góður 

vettvangur fyrir mig til að læra, eða komast að einhverjum lausnum með öðrum, þar sem 

brunnur handverks þekkingarinnar er, að ég held, ótæmandi.   

Þó þátttakendur væru meðvitaðir um mín verk þótti mér mikilvægt að fólk héldi ekki að 

það væri endilega þarna komið til að vinna að verkefnum sem væru í mínum litríka og 

skrautlega stíl. Frekar þótti mér mikilvægt að hafa mín verk til samanburðar til að sýna að 

framkvæmd viðgerðanna mættu vera fjölbreyttar og engin hugmynd væri röng.  Í upphafi 

smiðju tók ég þó fram að ef fólk sæi eitthvað sem því líkaði af verkunum mínum og vildi 

nýta í sínar viðgerðir væri það velkomið og ég gæti aðstoðað við það. Því vildi ég ekki 

setja fyrir nein ákveðin verkefni önnur en þau að prófa viðgerðir og laga og breyta fötum 

sem þörfnuðust þess til að vera notuð áfram. Hlutverk mitt var því aðallega að vera til 

staðar og aðstoða við tæknilega vinnu eða hugmyndaferli ef óskað var eftir því og búa til 

frjálsa sköpunar stemningu í rýminu. Einnig greip ég hvert tækifæri sem gafst til að deila 

áfram minni þekkingu á textíliðnaðinum og taka virkan þátt í þeim umræðum þegar þær 

spruttu upp. Þó vildi ég ekki þvinga þeim umræðum endilega inn í smiðjurnar en frekar 

leyfa þátttakendum að spjalla um það sem þeim sjálfum sýndist. Efnisval og forsenda 

smiðjunnar er öll byggð á nýtingu og sjálfbærni og því þótti mér ég ekki þurfa að mata 

neinn af upplýsingum nema það myndi gerast í náttúrulega flæðandi samtali. 
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3.2.2 Efniviður og handverks aðferðir 

                                   

Mynd 19(til vinstri): Snúru prjónavél eða Prjónakerling (Höfundur, 2021) 

Mynd 20(til hægri): Nálarþæfing á Opnu vinnustofunni (Axel Sigurðsson, 2021)              

Þar sem markmiðið var að smiðjan myndi henta byrjendum jafnt sem reyndu 

handverksfólki var mikilvægt að finna einfaldar lausnir sem gætu mögulega líka reynst 

nýjungar fyrir lengra komna. Í grunninn byggði ég smiðjuna á aðferðum sem ég hef sjálf 

notað í mínum verkum, enda smiðjan auglýst í samhengi við opnu vinnustofuna mína og 

líklegt að einhverjir myndu mæta á smiðju sem hefðu áhuga á því að vinna í svipuðum dúr. 

Garn er það sem ég nota mest, á eftir notuðum peysum, í minni vinnu. Ég átti nóg til af 

RKÍ peysum sem fólk gat tekið að sér og unnið með á smiðju, en á meðan á tímabilinu stóð 

fékk ég um 50 peysur til viðbótar við þær u.þ.b 100 sem ég átti. Því var fyrsta verk að 

safna saman og flokka þó nokkurt magn af mismunandi garni sem ég átti til. Mest allt 

garnið hafði ég fengið frá aðilum sem vilja losa sig við garn sem þau hafa ekki séð fram á 

að nota og komu því í hendur sem gæti mögulega nýtt það. Magnið fyrir vinnustofudvölina 

var orðið töluvert og því tilvalið að nýta garnið í smiðjur þar sem það var ólíklegt að ég 

myndi nota það allt sjálf. Ég gerði ráð fyrir því að fólk gæti notað garnið ef það vildi 

prjóna eða hekla bætur eða kanta, sauma út á efni eða sauma saman göt. Garnið gæti nýst í 

fléttur, eða hnýtingar til skrauts en einnig hentar garnið vel í litlu prjóna-snúru „vélarnar“ 

mínar sem ég nota gjarnan í mínum peysu verkum (sjá mynd 19). „Vélarnar“ hef ég notað 

áður á öðrum smiðjum og námskeiðum og veit að þær eru vinsælar þar sem þær eru frekar 

óvenjuleg verkfæri sem flest fólk hefur ekki notað eða séð áður. Þær eru auðveldar í 

notkun og framleiða hratt prjónaðar fjögurra lykkja snúrur. Í grunninn virka þær eins og 

prjónavélar, nema einfaldari, en bera ekkert eitt ákveðið íslenskt nafn. Á opnu smiðjunni 
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sem fór fram á HönnunarMars kom einn gestur með gott nafn á þessar vélar sem bera því 

nú nafnið prjónakerling. Fyrir smiðjurnar átti ég til u.þ.b sex prjónakerlingar í misgóðu 

ástandi, en sá fram á að þær gætu nýst vel til að prjóna snúrur fyrir skreytingar og bætur. 

Einnig tíndi ég saman alla mína prjóna til að bjóða fólki að nota á meðan á smiðjunum 

stóð, en þá þyrfti prjónaverkið að klárast á meðan á smiðjunni stæði, þar sem ekki var í 

boði að taka mína prjóna með sér. Í fræðslurými safnsins voru til skæri, nálar, tvinni og 

saumavélar til afnota. Þá var ég komin með mest allt það sem ég nota sjálf í minni vinnu, 

en þó vantaði upp á meiri valmöguleika á viðgerðum.  

 Vikurnar áður en smiðjurnar hófust nýtti ég opnu vinnustofuna mína til að vinna að 

tilraunum að fataviðgerðum sem gætu verið einfaldar og nýst á smiðjunum. Í ferlinu 

studdist ég við aðferðir úr bókinni Modern Mending 19 en þar er að finna fjölbreyttar 

útfærslur á sýnilegum og ósýnilegum fataviðgerðum. Aðferð sem stóð upp úr var notkun 

nálarþæfingar, til að þæfa yfir göt á peysum úr ull (sjá mynd 20). Aðferðin er einnig þekkt 

undir nafninu þurrþæfing þar sem ekki þarf að notast við sápu og vatn eins og gjarnan er 

gert þegar stærra efni er þæft frá grunni.  

Ég hafði áður notað nálarþæfingu í kennslu í vettvangsnáminu mínu í Garðaskóla vorið 

2020. Aðferðin hentaði þá vel í 8. bekk, en nemendurnir þar sögðust sumir hafa notað 

þessa aðferð í textílkennslu þegar þau voru yngri. Í vettvangsnáminu hafði ég punktað hjá 

mér að það voru gjarnan nemendur sem höfðu áður sýnt af sér lítinn áhuga á textíl 

tímanum sem blómstruðu í nálarþæfingar verkefninu sem ég setti fyrir. Nálarþæfingin er 

töluvert ólík fíngerðri, nákvæmri og tæknilegri vinnu sem gjarnan fer fram þegar unnið er í 

textíl. Í nálarþæfingu er unnið með ull sem hefur ekki verið unnin í band, en þó er búið að 

lita hana og auðvelt er að nálgast íslenska ull frá Ístex í öllum mögulegum litum. Ullin er 

svo mótuð með sérstakri nálarþæfingar nál sem þæfir saman ullarsvæðið sem henni er 

stungið í. Mikilvægt er að hafa svampflöt undir nálarþæfingar svæðinu til að koma í veg 

fyrir að nálin stingist í hart undirlag og brotni. Ullin verður að áhugaverðum efnivið í 

þæfingunni, sem mótast og flæðir svipað og leir og málning gera. Þegar búið er að stinga 

nóg í ullina og móta með því að færa til meðfram stungum verður úr þæft efni eða skúlptúr.  

Á opnu vinnustofunni gerði ég nálarþæfingar tilraun á verulega götóttri danskri ullarpeysu 

sem ég hafði fengið frá fatasöfnuninni. Þar sem markmiðið var einungis að sjá hvort það að 

þæfa beint yfir göt virkaði, þá lá ekki mikil hugsun á bakvið þæfðu myndunum. Ég ákvað 

að prufa að þæfa eld myndir þar sem mér þótti eldurinn passa vel við áferðina sem 

 
19  Modern Mending er fataviðgerðarbók eftir áströlsku handverkskonuna Erin Fitzgerald (2020). 
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þæfingin myndar. Heitu litirnir mynduðu góða andstæðu við dökka peysuna og myndu því 

sjást vel til að sýna fram á að fataviðgerðir geti allt eins verið sýnilegar og fallegar (sjá 

mynd 21). Aðferðin var ólík því sem ég hafði áður prufað með nálarþæfingu þar sem 

þæfingin fer fram beint á peysuna, þá er svampi komið fyrir inni í peysunni svo þæfingin 

fari ekki í gegnum bakhlið og framhlið peysunnar. Svo er ullinni komið fyrir yfir efnið og 

henni stungið saman við það, mótuð og ull bætt í eftir þörfum. Útkoman voru nokkrir litlir 

og stærri eldar sem þæfðust yfir misstór göt peysunnar og 

lokuðu fyrir þau. Aðferðin hugsaði ég að væri auðveld og 

tilvalin fyrir íslenska fataviðgerðar smiðju þar sem margir 

Íslendingar eiga lopapeysur og ullarföt sem má bæta og 

kæta. Til að prufukeyra viðbrögðin við viðgerðunum setti 

ég inn stutt sýnikennslu- og útkomu myndband20 á 

Instagram reikning Ýrúrarí. Viðbrögðin á Instagram voru 

ansi góð og virtist sem fólk gæti séð fyrir sér að nýta sér 

þessa aðferð við fataviðgerðir heimavið. Margir furðuðu 

sig á því að ég héldi að myndirnar sem ég þæfði á peysuna 

myndu haldast í þvotti. Á endanum voru efasemdar viðbrögðin orðin svo mörg að ég fór 

sjálf að efast um að viðgerðirnar héldust á peysunni. Áður en ég setti inn myndbandið 

hugsaði ég þó út frá minni eigin reynslu og þekkingu að ull þæfð inn í ullarvoð blandist vel 

saman. Efnið ætti í raun að verða mjög sterkt og þæfast betur saman með sápu og vatni í 

þvotti ef þæfingin er vel gerð. Til þess að vera viss, og til að sanna það að viðgerðin 

virkaði ákvað ég að prufa að setja peysuna í þvottavél á ullar þvott, þrátt fyrir möguleikann 

á því að eyðileggja þetta listaverk, sem ég hafði eitt dágóðum tíma í að vinna að. Mér þótti 

það þó mikilvægara að sannreyna aðferðina, sérstaklega ef ég myndi deila henni áfram á 

fataviðgerðar smiðjum, þar sem viðgerðirnar verða að haldast. Sem betur fer virkaði það 

og úr varð annað stutt myndband 21 þar sem peysan er sýnd fyrir þvott, í þvotti og eftir 

þvott. Þar sem nálarþæfingar viðgerðirnar gengu upp keypti ég stórt kennslusett af 

nálarþæfingarnálum fyrir smiðjurnar. Einnig þurfti ég góða svampa til að vinna á og fékk 

nokkra afskorninga af svömpum frá vefnaðarvöru og húsgagnabúðinni Vogue í Síðumúla. 

Fyrirtækið Vogue sérsmíðar rúm og húsgögn sem gjarnan eru í svampar sem þarf að skera 

sérstaklega, því fellur frá töluvert magn af afskorningum hjá fyrirtækinu. Því er góð nýting 

á þessum efnivið að nota hann í viðgerðarsmiðjur frekar en að kaupa nýja svampa fyrir 

 
20  Nálarþæfð fataviðgerð, myndband: https://www.instagram.com/reel/CK4BYq3gDJk/  
21  Nálarþæfð viðgerð fer í þvott, myndband: https://www.instagram.com/reel/CLJs6FtgvC_/  

Mynd 21: Nálarþæfðar eld-viðgerðir á 

peysu (Höfundur, 2021) 

https://www.instagram.com/reel/CK4BYq3gDJk/
https://www.instagram.com/reel/CLJs6FtgvC_/
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undirlag í nálarþæfingu. Ullina sjálfa fyrir þæfinguna keypti ég af Handprjóna sambandinu. 

Ullin kemur frá Ístex sem kaupir ull frá íslenskum bændum og þrífur, litar og fullvinnur 

ullina í garn og ullarvörur. Ullin frá Ístex varð fyrir valinu þar sem ullin vex á kindum 

hérlendis og ferðast því ekki langt áður en hún endar á fataviðgerðar námskeiði í Garðabæ. 

Einnig er ullin unnin hérlendis og gæðastöðlum og vinnuskilyrði gagnvart starfsfólki í 

samræmi við íslenska löggjöf. Erfiðara hefði verið að vita nákvæmlega hvaðan og hvernig 

ull sem kæmi erlendis frá væri unnin. 

Áður en smiðjurnar hófust sankaði ég einnig að mér auka efnivið sem gæti nýst í frekari 

viðgerðir og fékk ég að gjöf tvö box af gömlum tölum og kassa af efnisbútum frá 

áhugasamri konu sem vildi styðja við verkefnið. 

3.2.3 Uppsetning og fyrirkomulag 

Fyrir hverja smiðju var uppröðun fræðslu rýmisins svipuð, einu skiptin sem breytingar 

urðu á því var ef smiðjurnar lentu nálægt fræðslustarfi á safninu þar sem vinnuborðin 

færðust örlítið til. Í uppsetningunni var borðið með efniviðnum og verkfærunum þó ávallt 

innst í rýminu og auðvelt að nálgast það frá öllum vinnuborðum. Ég passaði upp á að raða 

efniviðinum eins fallega og aðlaðandi upp eins og mögulegt var á borðplássinu svo 

þátttakendum smiðjunnar þætti fýsilegt að nota það sem stóð til boða. Úr varð 

einhverskonar hlaðborð af textíl kræsingum sem hægt var að taka af og skila aftur á eftir 

þörfum. Fyrst á borðinu voru nokkrar kennslubækur í sýnilegum fataviðgerðum og bækur 

sem gætu nýst vel í hugmyndavinnu fyrir viðgerðir. Bækurnar hafði ég valið vel og jafnvel 

nýtt í minni hönnunarvinnu. Fataviðgerðar bækurnar voru Modern mending (Fitzgerald, 

2020), Darning, Mending Life (Montenegro, 2020) og Wear, repair repurpose (Fulop, 

2020). Með viðgerðar bókunum var prentað eintak af Sleik-zine (Ýr Jóhannsdóttir, 2019) 

og einnig bækurnar Pop-knitting og Embroidery on knitting, eftir textílhönnuðinn Britt 

Marie, en hún vinnur á mjög skapandi hátt með útsaum og prjón sem mögulegt er að nýta í 

skapandi fataviðgerðir (Christoffersson, 2012 og 2020). Hjá bókunum setti ég litla körfu 

með stökum vettlingum sem ég fékk frá fatasöfnuninni, en vettlingar eiga það til að skiljast 

að í fatasöfnunar gámunum og missa tilgang sinn í að verma tvær hendur. Vettlingana 

hugsaði ég að þátttakendur gætu nýtt til að prufa viðgerðir áður en þær væru gerðar á eigin 

flík, eða sem bætur. Hjá körfunni lágu svo töluboxin, tvinnakefli og fíngerðar saumnálar 

sem gætu nýst til að sauma saman fíngerð efni eins og efnisbútana sem röðuðust við hlið 

þeirra. Næst fengu garnhnyklarnir sitt pláss svo vel sæist í hvern og einn hnykil og við hlið 

þeirra prjónar, heklunálar og prjónakerlingarnar sem eru allt verkfæri sem vinna með garn. 
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Á enda borðsins fékk nálarþæfingin sitt pláss, þar sem eldþæfða peysan stóð sem 

sýnidæmi, umlukin ull, svömpum og nálarþæfingarsettum (sjá mynd 22). 

Mynd 22: Textíl "hlaðborðið" með efnivið og verkfærum á Skapandi fataviðgerðarsmiðju (Höfundur, 2021) 

Vinnuborðin í rýminu voru tvö langborð, en auðveldlega hefði verið hægt að koma a.m.k 

átta manns við hvert borð en vegna fjarlægðar takmarkanna var gert ráð fyrir færri. Því 

bættust gjarnan við eitt eða tvö minni borð þegar margir mættu.  

Smiðjurnar hófust niðri á opnu vinnustofunni, þar kynnti ég mína vinnu og nálgun á 

notuðum peysum og sagði frá þeim aðferðum sem ég notast gjarnan við. Einnig kynnti ég 

fyrirkomulag smiðjunnar og markmiðið að hafa smiðjuna opna og einstaklings miðaða. Ég 

lagði einnig áherslu á það að hver og einn nálgaðist sínar fataviðgerðir út frá eigin stíl. Stíll 

hvers og eins er að sjálfsögðu ólíkur og mínar fataviðgerðir alls ekki allra smekkur. 

Mikilvægast var að fólk færi út af smiðju með viðgerðir sem það væri ánægt með og sæi 

fyrir sér að klæðast flíkinni og því eru fataviðgerðirnar háðar persónulegum stíl. Einnig 

kynnti ég RKÍ peysurnar fyrir þátttakendum sem máttu skoða þær og máta og taka að sér 

peysu ef þau færu eftir fyrirmælum peysu samningsins. Yfirleitt voru einhverjir sem höfðu 

tekið með sér sín eigin föt en fyrir smiðjuna fengu þátttakendur eftirfarandi tölvupóst: 

Á smiðjunni er í boði að vinna með nálarþæfingu, útsaum, snúruprjón á litlum prjónavélum ofl. en 

ef þú sérð fram á að prjóna eða hekla máttu endilega taka með prjóna og heklunál/ar. 

Ég verð með töluvert af efnivið, m.a ull, garn, efni, útsaumsþræði, tölur og perlur. En ef það eru 

séróskir um garn má endilega taka það með. 

Auk þess er í boði að taka að sér ósöluhæfa Rauðakross peysu, en ég vil hvetja alla til að koma 

með gömul (helst úr prjónuðu efni, má vera fínt vélprjón) föt t.d peysu, sokka, vettlinga, sem mætti 

lappa upp á þar sem framboðið af Rauða kross peysunum er takmarkað og líklega ekki allir sem 

finna akkúrat fullkomnu peysuna! Hlakka til að sjá þig! 
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Eftir stutta kynningu á vinnustofunni bauð ég þau sem komu með sín eigin föt að koma 

með mér upp, en þeim sem langaði að taka að sér peysu bauð ég að vera eftir til að skoða 

og máta peysurnar í næði. Það reyndist vera ágætt fyrirkomulag til að kynna fólki fyrir 

efniviðnum í fræðslurýminu í minni hópum. Þá voru sumir enn að velja sér efnivið og aðrir 

komnir af stað að prufa aðferðir þegar þau sem tóku að sér peysu komu í rýmið.  

Flæðið og fyrirkomulagið í smiðjunum gekk yfirleitt ágætlega, smiðjan var verulega opin 

og einstaklings miðuð sem virtist oftast henta þátttakendum vel. Ég punktaði þó niður í 

dagbókina hjá mér að í sumum tilfellum þótti smiðjan of frjálsleg, en það var í allavega tvö 

skipti sem ég var spurð hvort ég ætlaði ekki að útskýra nákvæmar hvað allir ættu að gera á 

smiðjunni. Í bæði skiptin voru það eldri textílkennarar sem hafa kennt í grunnskóla og haga 

kannski öðruvísi kennslunni hjá sér þar.  

 

    

Mynd 23: Yfirlitsmyndir af verkum í vinnslu á Skapandi fataviðgerðarsmiðju (Höfundur, 2021) 

Hugmyndin af smiðjunni var að búa til opið rými þar sem þátttakendum var gefinn laus 

taumurinn til að gera eigin tilraunir og prufa það sem þeim þótti sjálfum spennandi. Ég 

passaði upp á að ganga reglulega á milli allra og reyndi mitt besta að sinna öllum jafnt. Það 

var þó ansi misjafnt hversu mikla hjálp þátttakendur óskuðu eftir, sumir þátttakendur höfðu 

mjög mikla reynslu af textílsköpun og voru mun reyndari í handverki en ég. Þau voru 

yfirleitt mjög sjálfstæð í vinnubrögðum, vissu nákvæmlega hvað þau vildu nota á 

textílhlaðborðinu og voru jafnvel með fyrirfram tilbúnar hugmyndir af viðgerðum. Yfirleitt 

fann þetta fólk þó eitthvað nýtt og áhugavert til að prófa og flettu mikið í fræðslu 

bókunum. Prjónakerlingarnar (prjónavélarnar) slógu í gegn hjá þessum hóp þátttakenda en 

fæstir virtust vita af svona hraðvirkri snúruvél og voru þakklát fyrir að vita hvar hægt væri 

að nálgast svona tæki. Það voru einnig fáir sem höfðu nýtt nálarþæfingu áður í viðgerðir þó 

þau höfðu áður unnið með aðferðina. Þessir þátttakendur með mikla reynslu áttu einnig 
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gjarnan í miklu samtali sín á milli eða við mig um ýmsar tæknilegar pælingar af 

fataviðgerðum og það var margt sem ég lærði nýtt af þeim. Sem dæmi lærði ég nýja 

útsaums aðferð til að stoppa í föt, lærði um sérstakar bjöllur (skordýr) frá Finnlandi sem éta 

upp textíl, heyrði af heitinu prjónakerling fyrir snúruvélarnar og kynntist ýmsum einföldum 

verkfærum sem ég þekkti ekki áður. Einnig stendur upp úr áhugavert samtal við húðflúrara 

sem var þá nýbyrjaður að prufa sig áfram með textíl handverki, en við vorum sammála um 

að viðgerðirnar, skreytingarnar og aðferðirnar sem unnar voru á peysurnar líktust því að 

skreyta líkama með húðflúri. Þátttakendur sem höfðu minni reynslu af textíl hjálpaði ég 

meira í tæknilegri vinnu. Ég punktaði hjá mér í dagbókina að mér þætti áhugavert að sjá 

hvað þau sem kunnu minna gátu oft tekið djarfari ákvarðanir með viðgerðirnar en 

þátttakendur með mikla þekkingu. Það gat ég auðveldlega tengt við mína eigin reynslu, en 

í mínum fyrstu textílverkum og fyrir nám voru nálganir mínar meira tilraunarkenndar og 

óútreiknanlegar áður en ég lærði meiri textíltækni (Sjá kafla 1.2.1).  

    

 Mynd 24: Yfirlitsmyndir af nálarþæfingar viðgerðum sem urðu til á smiðjum (Höfundur, 2021) 

Hjá þeim minna reyndu var nálarþæfingar aðferðin mjög vinsæl og gerðist það stundum að 

nánast engar aðrar tegundir af viðgerðum fóru fram á smiðju. Fjölbreytnin í 

nálarþæfingunni var töluverð, enda hægt að móta ullina í ýmis form og myndir, úr urðu 

þæfðar viðgerðir í geimþema, allskonar matarkyns myndir, tvívíðum og þrívíðum doppum 

og náttúrulegum lekandi trjá- og blóma formum (sjá mynd 24). 

Á hverri smiðju þótti mér merkilegt að fylgjast með því hvað viðgerðir hvers hóps gátu 

tekið á sig svipaðar myndir. Það var nefnilega ekki bara ég sem var þarna í hlutverki 

kennarans eða leiðbeinandans því fólk var yfirleitt mjög duglegt að hjálpa hvort öðru og 

sýna öðrum í hópnum hvernig þau fóru að sínum viðgerðum. Eftir fyrstu smiðjurnar hafði 
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ég lært það að þegar einhver var með hugmynda stíflu, að ráðleggja þeim að ganga um 

rýmið og sjá hvað aðrir væru að gera. Þá urðu þátttakendur stundum svo hrifnir af því sem 

þeir sáu hjá öðrum, og vildu nýta tímann sem best, að þau slógu til og bættu jafnvel við 

auka viðgerðum eða viðbótum á fötin sín byggðar á því sem þau sáu vítt og dreift um 

rýmið.  

3.2.3 Samfélagsleg áhrif og viðbrögð 

   

  Mynd 25: Þátttakendur við vinnu á Skapandi fataviðgerðarsmiðju (Höfundur, 2021) 

Fyrirkomulag smiðjunnar virkaði fyrir mitt leyti vel og voru þessir tímar verulega gefandi 

fyrir mig og þátttakendur gengu flest allir sáttir út af Hönnunarsafninu. Það sem kom mér 

mest á óvart var hvað efniviðurinn og grunn markmiðin mín um vitundarvakningu á 

nýtingu á textíl féllu aðeins í skuggann af félagslegu áhrifunum. Fyrir mig var það sem sat 

mest eftir við smiðjurnar hvað fjölbreyttur hópur sótti hana og hvernig hóparnir blönduðust 

saman.  

 

Úr dagbók 21.02.2021 Smiðja 1: 

Smiðjan fór fram úr öllum mínum væntingum. Ég hafði lesið svolítið af lýsingum og greinargerðum 

af fataviðgerðarsmiðjum frá Ástralíu og einhvern vegin bjóst ég ekki við að það tækist að ná svona 

stemmingu á Hönnunarsafninu á Íslandi. En þarna mættist allskonar fólk, skyldmenni og 

ókunnugir og áttu saman gæðastund með handavinnu og viðgerðum. Það var frábært að sjá hvað 

fólk var líka duglegt að deila hugmyndum, hjálpast að, rétta hluti á milli og eiga í samtali. 
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Úr dagbókarfærslum mínum eftir smiðjurnar tek ég eftir skýru mynstri hvað þessi stund 

sem ólíkt fólk gaf sér til að sitja saman, spjalla, deila hugmyndum og vinna í höndunum 

vakti upp hjá mér sterkustu tilfinningarnar. Þarna var ég aftur komin á sama stað og á 

fyrstu skapandi fataviðgerðar smiðjunni sem ég hélt á opnu vinnustofunni minni í Textile 

Art Center í New York þar sem ég ákvað að skrá mig í meistaranám í listkennslu (sjá kafla 

1.2.3). Þá hafði opnast fyrir mér ný sýn á mína hönnunar- og lista vinnu þar sem ég færðist 

fjær því að sitja einsömul við prjónaskap sem ég deildi svo á samfélagsmiðla fyrir nokkur 

“læk” og seldi svo. Það að geta notað mína þekkingu og vettvang til að hafa þau áhrif að fá 

fólk til að eiga saman stund til viðgerða og fjölbreyttrar handavinnu var einhverskonar 

lausn til að gera hönnunina mína áhrifameiri og samfélagslegri.  

Á smiðjurnar mættu aðallega konur, en í fimm smiðjum af sex mættu þó einhverjir strákar. 

Í nánast allar smiðjurnar mætti blandaður hópur fólks með ólíka menningarbakgrunna, flest 

þeirra með erlendan bakgrunn töluðu ensku, einhver voru langt komin eða töluðu 

fullkomna íslensku, aðrir töluðu litla ensku en auðvelt var að útskýra verkefnin með 

sýnikennslu. Þó var yfir helmingur þeirra sem mættu á smiðjur innfæddir Íslendingar 

víðsvegar frá af höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendur voru á ýmsum aldri, oft mættu litlir 

vinahópar eða fjölskyldur saman og í tvö skipti mætti fjölskylda saman af þremur 

kynslóðum. Hóparnir blönduðust yfirleitt vel saman og áttu mestu samskiptin sér stað á 

milli fólks sem sat á sama langborði eða nálægt hvoru öðru. Oft mætti fólk sem hafði ekki 

planað að mæta saman á smiðju en þekktist og settist þá við sama borð.  

Í eitt skipti mættu mun fleiri á smiðju en höfðu skráð sig og var því þétt setið við 

langborðin. Á öðru borðinu sat stór hópur af konum á svipuðum aldri sem komust að því 

þegar leið á smiðjuna að þær höfðu allar farið saman í kennsluferð fyrir um tíu árum síðan. 

Í lok smiðju voru þær byrjaðar að skipuleggja næsta skipti fyrir hópinn að hittast. Svo 

gerðist það gjarnan þegar fólk mætti eitt eða tvö saman að þau blönduðust saman í stærri 

hóp sem hafði þá jafnvel kynnst hvort öðru undir lok smiðju. Þó það hafi alls ekki verið 

þannig að allir gengu út af smiðju með nýja vini, var stemningin í hverjum smiðjuhóp 

yfirleitt mjög jákvæð og samheldin. Fólk hrósaði hvort öðru mikið fyrir viðgerðir hvors 

annars og pössuðu upp á að deila verkfærum áfram til næsta eftir notkun. Oft mynduðust 

samræður sem byrjuðu á milli tveggja, eða einhver átti við mig, sem svo stækkaði og fleiri 

tóku þátt í. Margir deildu reynslusögum á upplifun sinni á textílmennt í grunnskóla, 

sambandi sínu við föt og viðgerðum sem þau höfðu prófað áður. En einnig áttu sér stað 

mörg samtöl um daginn og veginn, þá gjarnan um heimsfaraldur sem herjaði yfir, 

yfirstandandi jarðskjálftahrinur og svo í síðari smiðjum eldgosi sem þá var nýlega hafið.  
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  Á einni smiðju mættu aðeins sex manns þegar fimmtán höfðu skráð sig, á þeirri smiðju 

urðu þó úr mun nánari samtöl þar sem við sátum öll við sama borð og ég gat verið með í 

öllum umræðum. Á þeirri smiðju var kona sem er textíl aktívisti og dóttir hennar sem er í 

grunnskóla, strákur sem starfar sem húðflúrari og konan hans sem er myndlistarkona, 

frönsk stelpa sem starfar við forritun og kærastinn hennar sem starfar í tæknigeiranum. 

Samtölin í þeirri smiðju voru verulega fjölbreytt en flestir töluðu um reynslu sína á 

handavinnu, námi og listsköpun. Einnig deildu allir jarðskjálfta sögum en á miðri smiðju 

varð skjálfti upp á 5 á richter. Eftir smiðjuna punktaði ég hjá mér hvað mér þótti áhugavert 

að eiga í samtali við svona fjölbreyttan hóp og hugsaði með mér að þetta væri frekar 

sjaldgæf blanda af einstaklingum til að safnast saman. Þarna fengu allir innsýn inn í ólíka 

reynsluheima og sátu á sama tíma við handavinnu þar sem gamlar ósöluhæfar peysur 

öðluðust nýtt líf. Upplifun mín á smiðjunum má sjá endurspeglast í upplifun eins 

þátttakanda sem mætti á smiðju: 

„Vinnustofuheimsóknin í Hönnunarsafni Íslands var mjög hvetjandi og skemmtileg, gengið 

var inn á Hönnunarsafnið þar sem Ýr hafði komið sér vel fyrir í einu horni safnsins. Þar 

héngu peysur sem hún hafði þegar gert við og breytt með óhefðbundnum aðferðum yfir í 

glænýjar mjög framandi en flottar peysur. Upp við vegginn var svo slá með allskonar 

peysum sem gestum var boðið að skoða og máta. 

Ýrúrarí sýnir hvernig hún hefur fundið óhefðbundnar leiðir til þess að losna við 

sósublettina, lykkjuföllin og götin sem fá ýmist fleiri göt eða þeim er umbreytt í ný form 

eða munstur. Mjög vinalegt andrúmsloft tók á móti gestum en upplifunin var líkt og að 

heimsækja góða vinkonu í saumaklúbb þar sem gestum var gefinn kostur á að njóta 

augnabliksins, spjalla, skiptast á hugmyndum og deila mismunandi textílaðferðum. 

Vinnustofan var því frábær vettvangur til að tengja fólk saman, ýta undir samvinnu og 

stoppa tímann um stund. Verkefnið Peysa með öllu er því í heild sinni afar hvetjandi 

hugvekja til almennings í amstri dagsins.” (Rakel María Róbertsdóttir, 2021) 

Ég vona að fleiri hafi upplifað smiðjurnar á sama hátt, en erfitt er að vita nákvæmlega 

hvaða áhrif smiðjan hafði á þátttakendur þar sem hver smiðja stóð aðeins yfir í þrjá tíma. 

Smiðjan lifir að einhverju leiti áfram á Facebook hópnum Peysa með öllu, og vonandi hafa 

einhverjir haldið áfram með fataviðgerðirnar og deilt áfram reynslunni sem þau fengu á 

smiðjunum. 

3.3 HönnunarMars 

Í síðustu viku viðveru minnar á Hönnunarsafninu var komið að HönnunarMars. Mikið var 

um að vera á safninu þar sem tvær nýjar sýningar opnuðu og ég hélt minn loka viðburð. Úr 

varð þriggja daga smiðja þar sem ég tók yfir fræðslurými safnsins með opinni 

fataviðgerðarsmiðju yfir opnunartíma safnsins. Skipulagið var þannig að gestir gætu 
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staldrað við og tekið þátt í smiðjunni og komið og farið að vild.  

Út frá reynslunni af fyrri smiðjum hafði ég lært að þeir sem kæmu í rýmið til að laga fötin 

sín fengju gjarnan hugmyndir af viðgerðum frá öðrum. Fyrir viðburðinn á Hönnunarmars 

fékk ég því lánaðar nokkrar peysur sem höfðu orðið til á fyrri smiðjum. Ég passaði upp á 

að fá lánaðar peysur sem höfðu verið unnar á ólíkan máta til að hafa allan skalann á 

fataviðgerðunum til sýnis.

 

Mynd 26: Uppsettning á rýminu fyrir opna smiðju á HönnunarMars (Höfundur, 2021) 

Peysunum stillti ég upp til sýnis í rýminu og merkti við þær aðferðirnar sem höfðu verið 

unnar á þær og nafn þess sem stóð að baki hverri peysu. Hugmyndin að þessari litlu 

samsýningu kom einnig frá því að hafa kynnt mér samfélagslistaverkefni þar sem sýningar 

eru settar upp á verkum þeirra sem taka þátt í verkefnunum og starfa ekki endilega sem 

listamenn (sjá kafla 2.3.2). Viðburðurinn var því auglýstur sem uppskeruhátíð opnu 

vinnustofunnar þar sem verk þátttakenda úr smiðjum stóðu til sýnis, ásamt peysum sem ég 

hafði sjálf unnið að á meðan á vinnustofudvölinni stóð. Uppsetningin kom að mínu mati 

vel út, og ég var mjög ánægð með að getað sýnt þessar peysur í samhengi við 

HönnunarMars og opnu vinnustofuna. Út frá uppstillingunni á peysunum sneri ég 

venjulegu uppsetningunni í rýminu örlítið við og hafði efnisveitu borðið nær innganginum 

(sjá mynd 26). Þannig gætu forvitnir gestir séð efniviðin og verkfærin betur og skoðað svo 

útkomurnar með því að ganga lengra inn í rýmið. 

Smiðjurnar stóðu yfir í þrjá daga, sex klukkustundir í senn, samanlagt tóku um a.m.k 30 

manns þátt í smiðjunum á HönnunarMars og töluvert margir komu einnig inn í rýmið til að 

skoða og fræðast. Fyrstu tveir dagarnir voru mjög rólegir, aðeins þrír tóku þátt fyrsta 

daginn og fimm á degi tvö. Þegar ég skoða yfir dagbókarfærsluna skynja ég svolitla þreytu 
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eftir törnina, sem ég man að hafði einnig áhrif á hvernig ég stóð mig í kennslunni þessa 

fyrstu tvo daga.  

Úr dagbók 22.05.2021 

Ég held að eftir daginn í gær og álaginu á mér síðustu vikur sé ég búin að vera örlítið „off“. 

Undirbúningurinn fyrir HönnunarMars tók á, ásamt endinum á skóla önninni og ég finn líka að ég 

er orðin örlítið þreytt á að vera alltaf til taks og tals á opnu vinnustofunni eftir þessa tæpu fimm 

mánuði. Opna smiðjan í gær og í dag gekk bara ágætlega, það er ekki búin að vera mikil mæting 

og nú er hér enginn enda hefst úrslitakvöld Eurovision eftir klukkustund.  

Kannski hefði ég betur sagt þetta gott með smiðjurnar hérna á safninu, það virðast mun fleiri mæta 

á smiðjur sem skráð er á. Það er líka erfiðara að koma fólki inn í smiðjuna þegar ég get ekki 

byrjað hana niðri á vinnustofu með kynningu og farið svo upp, ég á einhvern veginn erfiðara með 

að kynna aðferðir og verkfæraborðið í svona dagskrárleysi. En samtölin sem ég hef átt við þessa 

fáu þátttakendur hafa verið góð, í dag var hér stelpa sem mætti um tólf og var hér í yfir fjórar 

klukkustundir. Svo hefur verið töluvert flæði af gestum sem koma bara til að skoða og voru að 

koma til að skoða hinar sýningarnar. Það er búið að ganga vel að kynna verkefnið fyrir þeim 

gestum og flestir sýna peysunum sem hanga hér í rýminu áhuga og sumir hafa gefið í skyn að þau 

vilji kaupa þær.  

Það kom svo reyndar kona í morgun sem var niðri í safnbúð að leita að afmælisgjöf fyrir manninn 

sinn. Henni var vísað hingað upp með peysu sem hún tók að sér niðri og nálarþæfði á hana litla 

kind þar sem maðurinn hennar er sauðfjárbóndi. Það var reyndar eiginlega bara alveg frábært að 

peysan sem gat var á bringunni hafði öðlast þetta nýja persónulega útlit og sé frekar nýtt sem 

afmælisgjöf en kannski ný peysa úr búð. Konan fann svo peysukjól líka niðri sem hana langaði 

sjálfri í og nálarþæfði yfir götin svona hálf í stíl við peysuna sem hún ætlar að gefa manninum 

sínum. Hún gekk líka hæst ánægð út eftir að hafa fundið fría gjöf og lært nýja, einfalda viðgerðar 

aðferð. 

 

Þó mér hafi kannski fundist þessir fyrstu tveir dagar af HönnunarMars ganga illa á meðan á 

þeim stóð þá sé ég þegar ég lít til baka að margt gekk vel. Þó fáir hafi mætt þýðir það ekki 

endilega að illa hafi gengið, þessir litlu hópar buðu líka upp á mun nánara og betra spjall 

heldur en hafði verið á fjölmennum smiðjum.  

Á fyrsta deginum á HönnunarMars komu 

tvær konur í sitthvoru lagi til að taka þátt í 

smiðjunni. Önnur þeirra var líklega á fertugs 

aldri en hin eldri og talaði um barnabörnin 

sín sem eru á unglings aldri. Sú yngri vildi að 

við töluðum við sig á íslensku því hún væri 

að æfa sig, íslenskan hennar var orðin góð og 

auðskiljanleg. Hún byrjaði svo á því að 

prjóna og sauma út brjóst á peysuna sína sem 

hún kom með og sagði okkur, mér og eldri 

Mynd 27: Fataviðgerð á fyrsta degi Opnu smiðjanna 

(Höfundur, 2021) 
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konunni, að hún væri að fara um sumarið í aðgerð vegna brjóstakrabbameins. Hún ætlaði 

að setja á peysuna brjóst og mynd af meininu sem myndi vonandi brátt hverfa (sjá mynd 

27). Hún virkaði ekki mjög áhyggjufull fyrir aðgerðinni en við áttum gott spjall í þessum 

litla hóp um krabbamein og heilsu en svo leiddist umræðan af ólíkum handverkshefðum, 

Íslandi og fataviðgerðum. Þegar leið á seinnipart dags höfðu báðar konurnar klárað 

verkefnin sín, við allar kynnst vel og átt góða stund saman.  

Á síðasta degi HönnunarMars var töluvert meiri straumur á smiðjuna og taldi ég a.m.k 

tuttugu mans sem settust niður og tóku þátt. Straumurinn var óreglulegur og mikill 

straumur af fólki sem vildi bara fræðast og skoða. Því ver ég á stöðugri hreyfingu um 

rýmið, ýmist að aðstoða og leiðbeina þátttakendum eða taka á móti og kynna verkefnið 

fyrir gestum. Þátttakendur voru á öllum mögulegum aldri, m.a barn með mömmu sinni og 

afa sínum sem öll tóku virkan þátt og úr varð mjög notaleg sunnudags fjölskyldustund. 

Dagurinn var því prýðilegur endir á opnu vinnustofunni og smiðjunum á Hönnunarsafni 

Íslands og allt í allt vel heppnuð uppskeruhátíð. 
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4. Niðurlag 

Þegar ég lýt yfir tímabilið á Hönnunarsafni Íslands sé ég hvernig húmorinn og leikgleðin í 

verkunum mínum getur mögulega haft þau áhrif að lækka þröskuldinn á því að gera 

eitthvað fullkomið eða ósýnilegt í fataviðgerðum. Andrúmsloftið í smiðjunum varð létt og 

margar útkomur voru afar skrautlegar og persónulegar þar sem áherslan var ekki á fyrri 

tækniþekkingu eða reynslu á handverki. Allir sem komu á smiðjuna fundu sinn farveg og 

flestir sem prufuðu að vinna nýja handverksaðferð sem þau höfðu ekki gert áður.  

Þó ég viti ekki fyrir víst hvað verður nákvæmlega um þessar peysur sem unnið var með á 

smiðjunum tel ég líklegt að reynslan sem þátttakendur fengu á smiðjunum muni nýtast 

þeim í framtíðinni þegar kemur að því að velja og viðhalda fötunum sínum. En miðað við 

gæðin á peysunum sem unnið var með á smiðjunum, og útkomunum á fataviðgerðunum, 

finnst mér líklegt að þær eigi allar mun betra framhaldslíf en það sem var í vændum eftir 

að þær voru flokkaðar sem ósöluhæfar hjá fatasöfnun RKÍ. 

Reynslan af fataviðgerðasmiðjunum hefur reynst mér afar vel og hef ég nú, nokkrum 

mánuðum síðar, haldið smiðjur í svipuðum dúr í Munasafni Reykjavíkur, Gerðarsafni, 

Gerðubergi og á Þórshöfn við Langanes. Áherslurnar á þeim smiðjum hafa þó leiðst meira 

út í að þátttakendur komi sjálf með föt sem þau vilja gera við. Ég finn að með hverri 

smiðju gerist eitthvað nýtt sem dýpkar og bætir við gæði þeirra næstu. Í smiðjunum á 

Hönnunarsafninu bættist töluvert við í reynslubankann og ég hef tekið eftir að það gerist 

gjarnan á smiðjum núna að ég komi með dæmi um sögu, reynslu eða viðgerð frá 

þátttakendunum af fyrri smiðjum. Það er því ánægjulegt að geta miðlað þekkingunni og 

reynslunni líka á milli hópa. 

Eftir sumar smiðjur hef ég spurt þátttakendur sem ég þekki, og ég veit að þora að vera 

hreinskilin við mig, hvernig þeim fannst og hvað mætti fara betur. Helsti punkturinn er að 

það gæti verið aðeins skýrari „fókus“ á smiðjunum, þ.e einhver ákveðin viðgerð tekin fyrir. 

Sumum fannst of margt í boði, en öðrum ekki skýrt fyrir smiðju hvað yrði í boði að gera 

þar sem smiðjan næði líklega ekki að uppfylla kröfur um allar tegundir fataviðgerða. Mér 

þykir það mjög áhugaverður punktur en það hefur gjarnan komið upp á smiðjum að 

einhver vilji gera breytingar á t.d gallabuxum, sniðum á flíkum eða aðrar viðgerðir sem ég 

hef sjálf litla reynslu eða þekkingu á. Yfirleitt höfum við fundið lausn í sameiningu þegar 

ný aðferð kemur upp. En það hefur einnig gerst að viðgerðin er of veigamikil, eða ég ekki 

með réttu verkfærin, og ekkert verður úr akkúrat þeirri viðgerð á smiðju. Því vona ég að 

það styttist í að fleiri textílhönnuðir, fatahönnuðir eða klæðskerar nýti sína þekkingu í að 
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móta sínar eigin fataviðgerðarsmiðjur þar sem fólk getur mætt til að gera ákveðnar 

viðgerðir. Það hefur þó verið eitthvað um slíkar smiðjur eins og t.d á vegum 

kvenfélagsins22 og á reddingarkaffi23 Munasafns Reykjavíkur mæta fatahönnuðir og 

aðstoða við fataviðgerðir. Einnig hef ég kynnst í gegnum listkennslunámið fata- og 

textílhönnuðum sem hafa unnið flotta vinnu að mótun textílkennslu í skólakerfinu, þar sem 

unnið er með fataviðgerðir og endurvinnslu á notuðum textíl. Svo vonandi með breyttum 

áherslum í textílkennslu í grunnskólunum verða fataviðgerðir viðurkenndari sem hluti af 

daglegu lífi allra, en best væri að þær breytingar verði sem fyrst. 

 

Reynslan af opnu vinnustofunni sjálfri í anddyri Hönnunarsafni Íslands var ekki síður 

mikilvæg þar sem samskiptin sem áttu sér stað þar voru gjarnan við fólk sem þekkti ekki 

verkefnið sem ég var að vinna að. Til að ná að standa undir kynningunni á opnu 

vinnustofunni þurfti ég að ígrunda vel hvað ég væri að gera þarna og ná að kynna 

verkefnið sem byggðist mest á kennslu og fræðslu á grundvelli hönnunar.  

Á opnu vinnustofunni fór ég í gegnum meiri sjálfsskoðun á því hvernig hönnunar- og 

listaverk mín leiddust út í kennslu. Það hefur verið mér mikilvægt ferli þar sem nú skil ég 

betur hvað ég stend fyrir og get kynnt verkefnin mín á málefnalegri máta og svarað fyrir þá 

vinnu sem ég vinn.  

Þetta tímabil á Hönnunarsafni Íslands hefur því verið afar mótandi og gott veganesti fyrir 

framtíðina og ég er verulega spennt að halda áfram og þróast á þessari braut sem textíl- 

hönnuður, listakona og kennari. 

 

 

  

 
22  Vinnusmiðja- fatabreytingar á vegum kvenfélagsins: https://kvenfelag.is/component/content/article/88-

fr%C3%A9ttir/%C3%A1-d%C3%B6finni/589-vitundarvakning-um-fatas%C3%B3un-vinnusmi%C3%B0ja-

fatabreytingar?Itemid=568  
23  Um reddingarkaffi á Munasafni Reykjavíkur: https://www.mannlif.is/frettir/sparadu-ther-svimandi-haar-

upphaedir-leigdu-thad-sem-thig-vantar/  

https://kvenfelag.is/component/content/article/88-fr%C3%A9ttir/%C3%A1-d%C3%B6finni/589-vitundarvakning-um-fatas%C3%B3un-vinnusmi%C3%B0ja-fatabreytingar?Itemid=568
https://kvenfelag.is/component/content/article/88-fr%C3%A9ttir/%C3%A1-d%C3%B6finni/589-vitundarvakning-um-fatas%C3%B3un-vinnusmi%C3%B0ja-fatabreytingar?Itemid=568
https://kvenfelag.is/component/content/article/88-fr%C3%A9ttir/%C3%A1-d%C3%B6finni/589-vitundarvakning-um-fatas%C3%B3un-vinnusmi%C3%B0ja-fatabreytingar?Itemid=568
https://www.mannlif.is/frettir/sparadu-ther-svimandi-haar-upphaedir-leigdu-thad-sem-thig-vantar/
https://www.mannlif.is/frettir/sparadu-ther-svimandi-haar-upphaedir-leigdu-thad-sem-thig-vantar/
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