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Sammanfattning

Kandidatavhandlingen består av en produktiv och skriftlig del. Den produktiva delen består av
åren 2016-2017 herrkollektion på fem modeskapelser. Den skriftliga delen presenterar bakgrundsforskningen av kollektionen samt designprocessen och dess produktion till slutresultat.
Avhandlingen går igenom målen och utgångspunkten för projektet, varefter den hanterar
kollektionens visuella och materiella bakgrundsforskning.
Slutligen handlar personliga utvecklingen om en reflektion över arbetsprocessens gång och
dess inverkan på designeridentiteten.
Slutkollektionens bakgrundsforskning beskriver de dekorativa okonventionella material som
jag eftersträvar att återuppliva på ett överraskande sätt. Jag utmanar mig själv att välja otrevliga
och motbjudande material samt nya manipuleringsmetoder. Inspirationen grundar sig i en
ungersk muslimsk romsk grupp, som kommer från Ribnovo-området och deras rikliga bröllopsutstryrsel, samt åttiotalets materialanvändning, broderi och färgpalett för underkläder och
nattdräkter.
Syftet med projektet var inte bara att skapa en konkret kollektion utan också att utforska min
egna designeridentitet och frambringa en grund för framtida projekt.
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1. Inledning
Slutkollektionens bakgrundsforskning eller research för herrkläder
handlar till största del om materialmanipulering. Jag har temamässigt valt
mina okonventionella material och utvecklat dem genom olika metoder till
ett mer oväntat resultat.
Inspirationen kommer från en ungersk muslimsk romsk grupp, som bor
uppe i Ribnovobergen och deras rikliga bröllopsutstryrsel. Denna utstyrelse
består av allt från julgransglitter till plastblommor och paljetter i granna
färger.
Ytterligare har jag inspirerats av åttiotalets underkläder och nattdräkter,
materialmässigt och detaljmässigt i broderin samt färgpaletten.
Strukturen och klädinspirationen kommer från Helmut Langs nittiotals
minimalistiska strama och klara unisex linjer, kostymer och raka byxor för
både kvinnor och män. Jag har satt mig in min bakgrundsforskning grundligt
för att fundera på varför jag har använt mig av vissa material, tillverkningsoch manipulationsmetoder.
Jag ville utmana mig själv genom att använda otrevliga och
motbjudande material så som fleece, viskos, plast och PVC . Genom olika
materialkombinationer och manipuleringar har jag eftersträvat att utveckla
extraordinära exklusiva produkter. Min utmaning var att arbeta med något
som jag aldrig hade bearbetat tidigare. Jag ville göra något unikt, pröva att
skapa något som skulle väcka uppmärksamhet och nyfikenhet samt
överträffa mig själv.
Mina mål är att bli en mer självständig kvinnlig designer, hitta min egen
stil, utvecklas och mogna under designprocessen. Denna kollektion är en
resa i min självsäkerhet och för att kunna hitta min egen designeridentitet
ville jag utnyttja mina styrkor och utmana mig själv. Jag ville fokusera på att
få mina teman sedda i kollektionen och skapa ett koncept.

2.. Inspiration och research
Att hitta inspiration är inte lätt, särskilt då man har chansen att göra
precis vad man vill. Jag har alltid haft en tendens att låta inspirationen
komma till mig, om man börjar skynda på den kan resultatet lätt bli
påtvingat och tillgjort.
Arbetsprocessen för inspiration sker hela tiden. Jag söker inspiration i allt
jag gör, detta händer ofta omedvetet och självmant. Inspirationen kan dyka
upp från vad som hälst, allt från vardagliga ärenden till spontana
utflykter och slumpartade konstutställningar.
Jag har däremot märkt att vissa saker ger mig mer inspiration än
andra. Till detta hör till exempel helt vanliga människor i min omgivning.
Annat som garanterat ger mig inspiration är second hand butiker. Jag kan
lätt gå fem gånger i veckan och spana in fynd på olika loppisar . Jag köper
sällan något, utan bara samlar in mig inspiration av gamla kläder och prylar.
Sist men inte minst är sociala medier, som webbsidor och tidningar en
värdefull inspirationsbank, men till största delen är det instagram och 9gag
som jag använder mig av.
Till denna herrkollektion började jag på mitt vanliga sätt samla
inspiration. Jag samlade på mig allt som kunde vara bra för att bygga upp
min kollektion, men inget kändes rätt. Efteråt började jag skriva ner en lång
lista på allt från olika kulturer till plastservetter, men något saknades för att
väcka adrenalinet för min egna kollektion.
Det som till sist tände min glöd var webbsidan 9gag, som gav mig
slumpmässigt min slutliga inspirationen för kollektionen. 9gagbilden var en
fascinerande bild på ett vitmålat vackert kvinnoansikte som var dekorerat
med paljetter i olika färger, en plastblomkrans runt huvudet och julgransglitter
nerhängande som en slöja.
Jag klickade in mig på länken och fann en hel ny kultur, nämligen
Ribnovobyns bröllopsarrangemang. Min intutition sade mig att jag äntligen
hittat min inspirationskälla. Därefter började jag ivrigt leta mer information för
att få all nödvändig fakta för att läsa mig in på ämnet. Jag använde mig av
internetets olika sökmotorer, var jag fann några artiklar och dokumentärer
om denna besynnerliga bulgariska muslimska bröllopskultur.
Researchen gick ut på att samla in så mycket information som möjlig
och bilder av detta bröllopsfenomen. Bilderna gav mig tillräckligt med
information om materialen och detaljerna som tillämpats i festceremonierna.
Researchmaterial nuförtiden är lätt att stöta på via just internetet, medan
själva inspirationen som utvecklas av researchmaterialet tar längre tid.
Efter att jag sparat bilderna och skrivit ut dem till pappersformat,
började jag lägga upp min moodboard . Jag plockade ut de mest
intressanta detaljerna från bilderna jag hittat och skrev en lista på vad det
var jag ville använda mig av just i denna bild. Det började bli väldigt klart
för mig att det jag inspirerades mest av var de mängder olika detaljer som
Ribnovobrudarna använde i sin utstyrsel, samt utställningen av hemgiften på
gården.
Materialen hade ett tydligt tema, jag har själv döpt detta tema om till
otrevliga och motbjudande material. Jag fascinerades av julgransglittret,
plastblommorna, de glänsande polyestermaterialen och

plastförpackningarna. Brudarnas inspirerande överklädda och dekorerade
kostymer var i färggranna olika färger med en klar åttiotalskänsla i sig.
Efter att researchen var klar var det dags att presentera vårt ämne och
tema till vår lärare och mentor, Tuomas Laitinen. Jag kände dock att något
fattades i helheten. Jag satte mig åter ner för att söka ett ytterligare ämne till
temat. Min research behövde något modernare och mer klädesinspirerat.
Jag stötte på en mexikansksubkultur, chola som jag tyckte passade in i
mitt tema som kontrast. Senare insåg jag att denna subkultur inte var
tillräckligt intressant klädmässigt och slopade idén snabbt. Till sist mindes jag
att jag länge velat använda mig av mina second handfynd av underkläder
och nattlinnen från åttiotalet, som jag sen flera år tillbaka samlat på. Dessa
fynd blev godkända och mitt andra tema för researchen.
Sedan började uppbyggnaden av den visuella researchboken. Det
är viktigt att göra boken visuellt trovärdig, så att den reflekterar ämnet och
kollektionens koncept, så bra som möjligt. Jag hade till en början svårt att
få allt researchmaterial in i en och samma bok, utan att det såg ut som en
mischmasch. Efter en kurs med Sasu Kauppi om research kom jag fram till att
dela upp min research i olika delar.
Jag delade upp researchen i material, detaljer, färgpalett och
former. Ribnovokulturens bröllopsbeklädnad fungerade som inspiration till
mina materialval, medan detaljerna och färgskalan kom från åttiotalets
underkläder och nattlinnen.
Däremot kom formerna och själva klädinspirationen från Helmut Langs
stilrena unisexstil från början av nittiotalet. Jag utförde två olika böcker till
min research men valde att lämna Helmut Lang inspirationen bort, då den
fungerade mer som en källa till min egna personliga stil och inte kändes
relevant att ha med. Av Ribnovo bröllopsutstyrslarna gjorde jag en egen
bok med prototypsmaterialprover i samband med olika fotografier jag
hittat på internetet och olika dokumentärer. Av åttiotalets underklädes
reklambilder gjorde jag sedan ytterligare en egen bok med hjälp av Adobe
InDesign.

		

2..1. Ribnovo bröllop

Ribnovofolket härstammar från en liten by uppe på Rhododopebergen
i västra Bulgarien nära gränsen till Grekland. Denna kultur hör till en
Pomakkultur, det vill säga före detta bulgariska kristna som under den
Ottomanska tiden vände sig till muslimsk religion. Pomaker är muslimer men
av den mer besynnerlig sort. Det som fängslade mitt intresse i denna kultur
var den märkvärdiga brölllopsutstyrlsar kvinnorna bar. Via humornätsidan
9gag hade jag stött på en lista av traditionella bröllopsutstyrlsar runt om i
världen. Mitt öga fästes genast på nedanstående bild av en ung kvinna med
vitmålat ansikte, dekorerat med färgranna paljetter och med julgransglitter
samt plastblommor hängande över ansiktet som en slöja.
Jag hade äntligen hittat min inspirationskälla och ville genast ta reda
på mer av dessa intressanta Ribnovo brudar. Allt mitt bildmaterial har jag
lånat från artiklar och korta dokumentärer som gjorts på just detta
bröllopsfenomen.
Bröllopsritualen har varit byns egna tradition i flera hundra år, man är inte fullt
medveten varifrån den ursprungliga ritualen kommer ifrån, men byborna
hyllar den med stolthet. Bröllopen äger oftast rum i början av november
till slutet av mars på grund av det kyliga vädret, dessutom är byborna fullt
upptagna med arbete och jordbruk under varmare tider.
Typiska muslimska kvinnor bär ofta täckande slöjor över både huvud
och kropp, men i Ribnovo använder kvinnorna de traditionella färgranna,
nästan folkdräktsaktiga kläder med stolthet. Här får kvinnorna själva
bestämma vad de klär på sig och de flesta, både äldre och unga väljer att
klä sig i de traditionella kläder som består av breda korta trumpetaktiga lösa
byxor, som knyts fast i buntarna, höga strumpor, svarta skor, förkläde och en
vit broderad lös bomullsskjorta. Pomak kulturen är även känd av sin hantverk,
deras vävda tyger och dess rikliga färgglada broderingar.
Redan som små barn lär sig bybornas döttrar hantverken. Hantverken
kommer även till stor betydelse för att samla in dotterns hemgift när hon en
dag kommer att giftas bort. I vanligt fall bygger mannen sitt och sin
kommande festmös gemensamma hem medan kvinnan förser hemmet med
alla saker, allt från kökshandukar till kylskåp och överkast.
Hela kalaset varar i några dagar, byborna sätter stor möda till att ordna
ett stort och pompöst bröllop varav förberedelserna för utsmyckning varar
i flera dagar före själva bröllopet, som i sin tur tar två dagar till. Hela byn får
vara med och fira det nygifta paret.
Festiviteterna börjar med förberedelse för utsmyckning och
monteringen av brudens hemgift, utomhus utanför dennes föräldrars hem på
gården. Första festivitetsdagen går ut på att byborna får komma och
beskåda hemgifts utställningen. Nästa festivitetsdag börjar med sång och
dans på gatan var hela byn får delta i, brudparet förses med gåvor och
sedlar som nålas fast på parets skjortor. Sedan börjar utsmyckningen av
bruden som kallas för Gelina.

Gelinan sker hemma hos brudens föräldrar, var hon bor ända tills hon
gifter sig. Det är inte sagt varifrån denna utsmycknings tradition kommer
ifrån, men byborna säger att då mannen skall varsamt plocka bort kvinnans
utsmyckningar efter bröllopet, ger det paret en kärleksfull och intim närhet
då de lär känna varandra bättre.
Förr i tiden jobbade de unga männen ute på bergen och vallade
får och fick sällan tid att vara med de unga möarna. Då var denna ritual
mening att ge den unga maken möjlighet att lära sig vara öm och tålmodig
med sin nyblivna hustru. Andra säger att ritualen hör ihop med religionen,
men varifrån den än härstammar hyllas traditionen av de unga paren.
Brudens ansikte målas vitt, sedan börjar kvinnorna i byn dekorera
ansiktet med färggranna paljetter i olika blomformat. Därefter påsätts slöjor
gjorda av paljettyger och julgransglitter, tillsist fästes en krans av
plastblommor på huvudet. Kläderna är lik de traditionella folkdräkterna med
extra starss och släp. Efter att bruden är färdigt utsmyckad leds hon av sin far
med slutna ögon genom hela byn till vigselplatsen där hon först efter vigseln
får öppna sina ögon som nybliven hustru.
Efter vigseln fortsätter hela byn med sång och dans på någon lokal
restaurang, därefter får det nygifta paret äntligen flytta in i sitt nya hem, var
maken varsamt och ömt klär av brudens Gelinautsmyckning.

		

2.2. 80 talets underkläder

Jag har länge samlat på mig både underkläder och nattlinnen från
åttiotalet. Jag fascineras av dess broderingar och former samt glansiga
polyester tyger med spets. Efter att jag hittat min inspiration till materialen från
Ribnovo brudarnas utsmyckning, kände jag att något saknades i helheten.
En av mina nattlinnen hade två vackra spetsmönster som jag kände
dragning till och ville utnyttja. Jag behövde även lite mer djup i färgskalan
för kollektionen och kände att åttiotalet gav just rätta bleka färgtoner jag
sökte. Dock insåg jag först senare att just dessa färger hörde till min smak av
oattraktiva färger, men kände att detta var ett ypperligt läge att utmana
mig själv. Jag ville redan utmana mig själv att använda mig av otrevliga och
motbjudande material, inspirerat från båda teman, så varför inte ytterligare
använda mig av färger som jag inte finner attraktiva.
Från åttiotalets underkläder och nattdräkter kom jag fram till att
använda mig av broderi, som även kunde ses i Ribnovo brudarnas hantverk.
Jag hade aldrig tidigare användt mig av en broderismaskin förut, så
detta fick bli ännu en utmaning. Till färgkartan hör ljusrött, rosa, violett,
ljsugrön, mörkblålila, genomskinligt, gulbeige och turkos medan svart fick bli
uteslutet.

2.3. Helmut Lang 90 talet och unisex

3. Designprocessen

Helmut Langs tidiga nittiotal och unisexkollektioner blev min
klädesinspiration. Efter ett möte med Tuomas och en utomstående
lärare konstaterade vi att något modernt saknades från min helhet för att
jag funderade för mycket på detaljer och material.
För att få en kontrast till allt glitter och glamour behövdes något stilrent
och traditionellt för att tona ner plaggen. Jag försökte länge hitta vad detta
stilrena och traditionella kunde vara och efter ett ytterligare möte med
Tuomas kom vi fram till det tidiga nittiotalet och således designern Helmut
Lang. Hans stil går väl hand i hand med min egna. Stilen omfattar tydliga
stilrena basplagg tillverkat i intressanta material.
Som jag tidigare nämnt hittar jag mycket inspiration från second
handbutiker, vilket jag i detta fall anförtodde mig vant till. Efter några
dagars spanande fann jag en bra modell av en herrjacka vilken jag
började återkonstruera och förnya, resultatet blev en längre modell av en
åtsittande smokingjacka.

Jag har fått lära mig i skolan väldigt noggrannt hur designprocessen
inom mode fungerar. Designprocessen delas upp i olika steg, var man själv
kan anpassa ordningen och hur man går vidare i sin personliga process.
Viktigaste och det första steget är trots allt researchen, var man söker
inspiration och får en klar basis, som sedan kan ändras och mognas under
processen.
Nästa steg är designen, som kan vara allt från skisser och drapering till
redesign . Sedan är det att hitta eller tillverka materialen till den kommande
designen. Själv hittar jag mest inspiration genom att kombinera dessa två
steg, samtidigt som jag kan skissa vid sidan om.
Nästa steg är slutliga plaggen, där man börjar med prototyper. Före
man kommer fram till slutlig produkt kan vägen vara väldigt lång, det kan
krävas allt från en till tio olika prototyper före plagget sitter bra efter olika
prövningar. Efter en lång prototyps produktion börjar slutliga tillverkningen av
kläderna av slutgiltliga materialen.

Till en första början hade jag bestämt mig att jag ville göra en
kollektion för både män och kvinnor, inspirerad av mitt bröllopstema. Jag
ville att alla rockar, byxor och blusar kunde sitta lika bra på även man som
kvinna. Helmut Lang passade därmed bra in i bilden som inspiration för
basplagg som var åtsittande och till största del unisex.

Designprocessen är en pågående process. Många saker kan gå snett,
man märker att något inte fungera, eller så kommer någon ny idé emot
som fungerar bättre än de tidigare, varav processen tar ett nytt steg åt
något annat håll. Själv njuter jag hela processen igenom, det bästa med allt
är just dessa nya vägar och idér som stöter emot.
Det fina är att allting utvecklas hela tiden. Jag har aldrig varit en person
som är bra på att planera varken min tidtabell eller min designprocess, men
jag har definitivt lärt mig av mina misstag och hinder. Jag litar väldigt ofta på
min intution och hur min design utvecklas på vägen, genom
designprocessens olika steg. Ibland kan något steg av processen vara svår
att ta sig igenom, då brukar jag ofta låta idérna mogna medan jag flyttar
mig till nästa steg, varefter jag sedan kommer tillbaka med nya idér.

Helmut Lang är en österriksiks kläddesigner som slog stort i slutet av
åttio- och hela nittiotalet. Hans design blev känt av sin minimalism, skarpa
linjer, baskläder med eleganta siluetter och hög kvalitetsmaterial, även i
teknologiska tyger. Slanka åtsittande unisexkostymer var ett av hans mest
igenkännande varumärke.

		

3.1. Skissning, drapering och redesign

När det kommer till att skissa och rita mina idér har jag inte någon
speciell stil. För det mesta ritar jag ner mina idér i olika skissblock eller
papperslappar jag brukar bära på mig. Här ritar jag ner precis allt jag
finner intressant och vill komma ihåg, för senare utveckling.
För det mesta använder jag mig inte av dessa ritningar destu mera,
före slutliga produktionsbilderna för line up . Jag använder dem istället som
inspiration och minneslappar som jag alltid kan gå tillbaka till och se mina
ursprungliga idér, om jag känner att jag är bortappad och vilsen i min
designprocess.
Draperingen och redesignen går mycket hand i hand när jag söker nya
former i min design. Jag är väldigt duktig på att lagra material och second
handfynd som jag sparar i min studio. Genom att ha ett stort lager av
material att använda sig av för drapering och redesign, gör det mycket
lättare att pröva sig fram. Jag började som vanligt leta igenom mina förråd
med kavajer och rockar för att hitta den rätta modellen jag kunde använda
mig av och manipulera.
Till en början höll jag på att drapera raka motsatsen till vad slutkollektionen egentligen blev och fick pröva mig fram med olika modeller, ända
tills jag kom fram till att helheten inte fungerade. Jag ville nå en stilrenare
kollektion med materialen i fokus.
Draperingen använder jag mig av tillsammans med redesignen.
Genom att använda mig av ett basplagg från min secondhand fyndlåda
påbörjar jag processen. Basplagget klär jag på en modelldocka
därefterbörjar jag manipuleringen genom att klippa sönder, sy in, limma och
drapera med olika material.
Mina slutliga skisser fungerar som min lineup var jag ritar hela
kollektionens modeskapelser och hur jag tänkt styla dem. Min lineup var till
en början för tio utstyrelser, fem för kvinnor och fem för män, där alla kläder
var unisexdesign. I dessa ritningar försöker jag få plaggen att se ut som de
riktiga materialen jag använder mig av. Här använder jag mig ofta av
Adobe Photoshop och Illustrator. Först skannar jag in mina ritningar av
utstyrelserna, sedan ritar jag av dem i Illustrator. Härefter skannar jag eller tar
bild av mina materialprover, för dem över till Photoshop, vart jag också hämtat in mina nya Illustrator ritningar.
I Photoshop börjar jag sedan pröva mig fram hur mina material kunde
se ut i de olika utstyrlarna. Detta är till stor hjälp då man lätt kan ändra färg
och material för att se hur allting fungerar i det stora hela. Jag brukar göra
många olika versioner av samma utstyrelse, sedan väljer jag ut de bästa
versionerna.
Efter line up ritningarna brukar man för ordentlig produktion även rita så
kallade nivåbilder . Oftast i min egna designprocess hör dessa ritningar inte
till, men om jag hade en sömmerska att sy mina kläder skulle jag definitivt rita
dessa bilder med instruktioner. I min portfolie har jag dock tagit med dessa
bilder för att underlätta och förstå hur plagget är uppbyggt och tillverkat.

		

3.2. Utveckling och framställning av material

Som jag nämnde tidigare inspireras jag väldigt mycket av material. Jag
påbörjar min designprocess med bakgrundsforskning varifrån jag hämtar
inspiration till materialproverna. Före jag börjar designa plaggen har jag
oftast hela min materialinspiration och prover klara. Materialen är en stor del
av min personliga stil och design. Jag inspireras av okonventionella,
oväntade och till mig intressanta material som jag kan manipulera till något
visuellt oväntat.
Designprocessen inom utvecklingen av materialen startar med
researchen, som handlar om Ribnovo brudarnas vackra utsmyckning. Jag
hämtade många element till exempel allt glitter i slöjorna samt materialen
som de ändvänder i dekorationerna. Materialen från Ribnovo utstyrseln är
mycket shinande plast-aktiga material, detta ville jag använda i min
kollektion. Många av materialen var även opraktiska och svårmanipulerade.
Detta såg jag dock som en utmärkt utmaning.
Jag ville även fokusera mig på mina styrkor, vilket är
materialmanipulering. Därför ansåg jag att utmanande material var
nödvändiga. Materialen hos Ribnovobrudarnas kläder och utsmyckning
påminnde även mycket om åttiotalets typiska material så som fleece,
polyester och PVC.
Trots allt ville jag ändå få in ytterligare ett element i min research. Jag
har länge samlat på vintage nattkläder från just precis åttiotalet, vilket jag
såg som ett utmärkt tillägg till min kollektionsinpiration. Åttiotalets
spetskdekorationer inspirerade mig samt användning av färgerna från
årtalet. Dessa färgglada ljusa gråtonade färger har jag alltid ansätt som
svåra att närma mig och definitivt inte sett dem som min färgpalett. Detta
såg jag även som en perfekt utmaning.
Jag började samla på mig alla lämpliga tyger jag hittade allt från
pastellfärgad fleece till plastmaterial i olika denciteter. Efter att jag samlat
ihop ett stort lager av möjliga material började jag min materialmanipulering.
Jag tog ett material i sänder och började pröva mig fram till hur jag skulle
manipulera materialet till något intressant. Största delen i min slutkollektion
använde jag mig av material manipulering så som bondning, sublimations
printning, broderi och virkning.

		

3.2.3. Bondning

Bondning är en av materialmanipuleringarna jag använde mig av
till min slutkollektion. Genom att stryka ihop två olika tyger med ett limtyg
emellan bondar man dem till ett tyg. Alla mina PVC-tyger är bondade ihop
med ett tjöckre polyester tyg, detta gör att det tunna PVC-tyget får en
nästan läderaktig känsla.
Till en början fann jag ett problem med PVC-tygerna, de var väldigt
tunna och ohållbara samt var svåra att trycka printen på. Även broderin
orskade svårigheter, för det gjorde hål i tyget. Jag använde mig
PVC-materialen till alla rockar förutom en och några par byxor, därför var
det även viktigt att få dessa material styva så de kunde hålla sin form
bättre.
Ett av PVC-tygerna manipulerade jag även med att använda mig av
ett tjockt spets tyg. Genom att placera spetstyget emellan PVC- och
polyestertyget och bonda ihop dem till ett enda tyg, kunde jag skapa ett
3D-aktigt tyg var spetsens struktur syns utanpå PVC-tyget. I denna bondning
använde jag mig dock av en tunnare töjbar polyester så att slutliga tyget
inte skulle bli för tjockt att bearbeta med.
Jag använde mig även bondnginen för att få en annan sorts visuell
effekt. Här bondade jag plasttyg på denim, där plasten gör att denimen får
ett intressant plastigt utseende.

			

3.2.2. Sublimering

Sublimationsprintning är ett relativt nytt sätt att trycka tyger med. Man
behöver en speciell printer, färg och papper, som man sedan printar man
ut med ett valfritt mönster och stryker eller värmepressar fast på materialet i
fråga. Jag hade redan valt att använda mig av PVC- och konstgjorda
tyger och ville manipulera dem mer än bara med bondning.
Som jag tidigare nämne ville jag utnyttja mina styrkor, vilket
materialmanipuleringen hör till, och därmed tygtryck. Dock hade jag
utmanat mig att bara använda mig av konstgjordatyger, detta orsakade
problem med tygtrycket, då konstgjorda material inte är så fördelaktiga då
det kommer till tygtryck.
Jag ville arbeta med min kollektion i min egen studio, då
innomhusluften var ett hinder för mig i skolan, så jag måste komma på en
enkel och realistisk lösning till tygtryck jag kunde utföra i min studio. Jag hade
gått en sportklädeskurs var vi fick pröva på nya sätt att använda och trycka
tyger, där kom jag att känna till sublimationsprintning. Sublimationsprintning
går ändast att använda på konstgjordatyger, så valet att använda just
detta trygtrycks metod var ett utmärkt val till mina materialer.
Printen jag valde till mina tryck inspirerades från Ribnovo brudarnas
rikliga utstyrelse av plastblommor. Jag satte igång med att second
handfynda plastblommor, vilka jag sedan lade på en vanlig printer,
skannade och photoshopade till ett blomtryck.
Sublimationen printar man ut på ett speciellt papper i A4- eller
A3-format, vilket man sedan stryker eller värmepressar på materialet.
Beroende på värme och tiden hur länge man pressar kan man få olika
toner på printen. Sublimeringsprintpappret går även att använda om några
gånger, vilket var ultimat då jag hade en hel kollektion att trycka. Alla mina
ljusa material har jag sublimationsprintat.
Att sublimationsprinta på både plast och PVC var en till utmaning.
Strykjärnet kunde inte vara för hett, annars kunde plasten börja smälta eller
pappret fastna. Särskilt plasten var en stor utmaning då hettan gjorde att
plasten blev mjukt och kunde fastna i sig själv. Detta löste jag med att stegvis
väldigt korta stunder stryka, sedan låta det kallna och stryka på igen.
Sedan låta plasten kallna före sublimationspappret drogs bort, med de andra materialen var det lättare att dra bort sublimationspappret då det ännu
var varmt, annars kunde själva pappret fastna.

			

3.2.3. Brodering

Broderin var en till materialmanipuleringsmetod. Jag sökte inspiration
från åttiotalets underkläder där jag stötte på flera vackra broderier. I min
underklädes samlingskollektion hittade jag två olika broderier jag fäste mig
vid. Dessa broderier ritade jag av och sedan broderade mina slutliga
produkter.
Broderin i sig var även krävande och utmanande på grund av mina
komplicerade material. PVC- och plastmaterialen var i synnnerhet svårast
då broderin gjorde hål i tygen och inte höll ihop. Detta problem lyckades
jag lösa genom att bonda dessa tyger med ett starkare polyestertyg.
Med plasttygerna räckte inte ett dubbel lager av plast. För att hålla
materialet genomskinligt broderade jag dem med denimtyg som stödtyg,
vilka överloppskanter sedan klipptes bort.
Broderimaskinen jag använde mig av finns i skolans Otnäs kampus i
utrymmet A-space. Jag hade aldrig använt en broderimaskin tidigare och
det fanns inte för tillfället någon tillgänglig att lära mig hur den fungerade.
Jag fick dock en äldre studerande att lära mig i korta drag hur den
fungerade, så därefter bestämde jag mig för att lära mig på egen hand.
Det tog mig flera prover före jag kunde bemanna maskinen tillräckligt bra.
För att lyckas brodera mina tämligen tjocka tyger och få dem att
rymmas i maskinen och förflytta sig lätt måste alla bitar klippas, bondas och
tryckas före broderiprocessen. På grund av att jag måste ha alla mina
materialer färdigt klippta, bondade och tryckta var placeringen av
broderingen utmanande. Placeringen måste vara väldigt noggrann.
Jag hade två stycken olika broderier, en liten blomma, cirka tio cm
bred och fem centimeter hög och en stor blomma, cirka tjugofem
centimeter bred och femton centimeter hög. Den lilla blommans
broderitid var trettio minuter medan den stora blommans var nästan en och
en halv timme. Broderimaskinen var gammal och långsam och ibland tog
det längre än så, men under tiden kunde jag arbeta med andra saker på
min kollektion.

			

3.2.4. Virkning

Den sista materialmanipulation jag använde mig av i min slutkollektion
var virkning. Jag blev väldigt inspirerad av julgransglittret från min
inspirationskälla Ribnovo brudarnas glitterslöjor. Jag prövade först att bonda
julgransglitter mellan plast, men lyckades inte nå den glamour och kvalitéts
produkt jag önskade.
Under en barnklädeskurs och stickningskurs hittade jag sedan ett
polyester guld glittergarn som jag stickade till ett tyg kombinerat med
mohair. Tyvärr var jag inte nöjd med slutresultatet. Jag ville ha större
glittergarn och mer effekt. Sist och slutligen hittade jag ett polyestergarn
med långa glitterstrimlor men när jag sedan prövade sticka detta garn
orsakade de långa glitterstrimlorna problem, de fastnade i maskinen.
Glitterstrimlorna var även väldigt långt ifrån varandra på garnet och det var
svårt att åstadkomma ett fluffig visuellt utseende.
Slutligen kom jag på att använda mig av fisknätsvirkning. Här fick jag
som tur stor hjälp i produktionen av min mor, då virkandet tog överraskande
lång tid.

4. Prototyper och Mönsterkonstruktion
Till en början hade jag planerat en kollektion på tio modeskapelser,
vilket jag även utförde med olika accessoarer. Första designen och
prototyperna var raka motsatsen till slutprodukterna. De var väldigt mycket
inspirerade av åttiotalets underkläder.
När jag senare påbörjat prototyperna i slutligt material insåg jag att
idén inte fungerade. Materialerna skulle vara det intressanta och
huvudfokusen i min design, prototyperna blev för invecklade och inte
tillräckligt stilrena eller glamourösa. Detta insåg jag under den första
provningen. Min nya klädesinspiration blev Helmut Langs stilrena design och
resultatet blev åtsittande basplagg med hög kvalitét i mönsterkonstruktion
och tillverkning.
Jag gjorde helt om mina kreationer med nya prototyper med fokus
till bra sittande basplagg. Mönsterkonstruktion har aldrig varit min starkaste
sida. Jag har heller aldrig haft tidigare erfarenhet att själv göra mina
mönster förutom redesignprojekt, så perfect åtsittande plagg var en stor
utmaning för mig.
Jag eftersträvade att hitta ett par bra basplagg var jag kunde
använda mig av färdiga mått och sedan redesigna mönstret och få
plagget att sitta som jag ville. En annan utmaning var mina material, på
grund av tjocka och inte så töjbara material måste jag tänka på olika
sömnsmån i mönsterkonstruktionen samt prototyperna.

5. Produkter och tillverkning
Efter att jag samlat ihop mina slutliga materialprover, fått
prototyperna att sitta var det dags för tillverkningen. Min slutliga kollektion
innehöll som sagt totalt tio modeskapelser, fem för kvinnor och fem för män.
Jag var ganska osäker på hur allt skulle slutligen framstå, men
bestämde mig föra att göra alla produkter och accessoarer som var
planerat. Till accessoarerna hörde glittersolglasögon, vilka jag funnit i
second hand affärer, som jag hade limmat glitterpärlor på. Med samma
glitterpärlor hade jag designat bälten och matchande väskor med
brodering.
Till accessoarerna hade jag även planerat att dekorera mina egna
skor, men på grund av för långsam leverans och ont om tid fick jag en
skosponsor i sista minuten. Jag hade även ett samarbetesprojekt med min
goda vän Matilda Mannström som tillverkade passande smycken till min
kollektion.
Produktionen började med att tillverka materialen. Efter att jag
inhandlat allt jag behövde för att framställa mina material började
processen. Först klippte jag ut nästan alla mina kläders mönster i riktiga
material samt bondnigsmaterialen och nödvändiga limtyget.
Efter detta började jag bonda ihop mina material, sedan trycka dem.
Allt detta tog sin egna tid, som hjälp hade jag mina assistenter, som alla
kandidater var tilldelade. Jag började samtidigt som jag tryckte mina tyger
brodera dem. För att jag var tvungen att brodera kvällstider i Otnäs, var
broderismaskinen finns, tog jag med mig alla mina tyger och tryckte, klippte
och broderade samtidigt för att optimalisera min arbetstid.
Jag broderade alltid ett plagg åt gången så jag kunde påbörja
syendet samtidigt som jag höll på med allt annat. Syendet var även en
utmaning för mig på grund av mina material. Jag har alltid varit väldigt
noggrann när det kommer till att sy och har en relativt egenlärd bakgrund i
sömnad. Dock var mina material så pass krävande att sy på grund av
tjocklek och otöjbarhet samt glidig yta. Som tur var hade A-Space
utrymmet symaskiner jag hade tillgång till.
Medan jag höll på att sy mina plagg insåg jag att påstickningssömnad
inte var optimalt för mina plagg. Dessutom tyckte jag om den släta ytan på
rockarna utan extra sömnader som syns ovanpå. Därför måste jag hitta på
ett smidigt sätt att få sömnsmånen nerpressade så att plagget kunde hålla
sin form. Jag fick ett bra tips av min skolkamrat att använda mig av
kontaktlim, för att limma ner sömnsmånen, vilket man brukar göra med
läderkläder.
Små detaljer så som fickor fick jag hjälp av min mamma då tiden
började bli knapp. Jag kunde välja att göra falska fickor utan påse inuti,
men kände att mina kläders detaljer var viktiga för att få den exklusiva
utstrålningen jag sökte efter. Jag funderade på att sy foder till mina rockar
och byxor, men insåg att broderingen var viktig att se inifrån så jag lämnade
fodren bort från designen.
För övrigt fungerade polyestret som jag bondat mina plast- och
PVC-material bra som foder, kontaktlimmet gjorde dessutom att sömmarna
såg snygga ut inuti.
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6. Slutresultat
Slutresultatet för min kollektion blev en herrkollektion på fem
starka modeskapelser. Jag hade lyckats få alla tio utstyrlser och accessoarer
klara och hade allting med mig för slutliga provningen och stylingen. Mina
förväntningar för stylingen var höga. Min strategi var att ha allting med mig,
så det var möjligt att välja från alla totalt trettiofem plagg och diverse
accessoarer de mest fördelaktiga och intressanta.
Jag anade redan tidigare att min kollektion högst antagligen skulle bli
endast en herrkollektion, för mina herrkläder var de som stod ut mest i mina
kreationer. Jag hade satt största delen av designprocessen på att utveckla
utstyrslar för mina herrkläder, för det kändes mest inspirerande för mig. De
slutliga fem utstyrelserna förblev desamma som jag hade planerat i min line
up.
Stylingen kunde dock ha tagit en överraskande riktning om jag
bestämt mig tidigare att bara fokusera på att designa herrkläder. Alla mina
kläder var unisexdesignade och därmed var även kvinnokläderna lämpliga
för männen och kunde ha haft stor potential att se spännande ut på
männen. Tyvärr var tiden knapp och det fanns inte tid att prova resten av
kvinnokläderna på männen. Dock var jag oerhört nöjd med mina fem
starka modeskapelser. Min line up blev en mycket fängslande och exklusiv
stilren helhet.

Fotograf Emma Sarpaniemi
Modeller Jaakko Uljas, Diarra Bakari, Eetu Kemppainen, Sunny Seppä, Paavo Kärki

7. Samarbete
Redan i designprocessens början hade jag planerat att göra ett
samarbete med min goda vän Matilda Mannström, som är guldsmed.
Styling är viktig för min personliga stil och just till denna kollektion ville jag
investera i dekorationerna. Vi designade tillsammans en smyckeskollektion
som gick ihop med min kollektion. Matilda fick dock fria händer att påverka
med sin egna stil.
Smyckeskollektionen innehöll halsband, örhängen och ringar.
Halsbanden och hälften av örhängen graverades för hand med samma
blomdekoration som jag använt i broderin. Resten av smyckena innehöll
diamanter i samma färgskala som slutkollektionen.
Till en början hade jag planerat att själv köpa tio par skor för min
kollektion, som jag senare skulle dekorera med samma glitterpärlor som
mina solglasögon. I webbshopbutiker hade jag hittat färggranna herrskor i
läder med spetsig tå och klack, men på grund av sen leverans måste jag
avboka min beställning, en vecka före själva modeshowen. I panik började
jag leta efter finska butiker som kunde sälja liknande skor, men hittade inte
en enda. Då mindes jag att jag för flera år sedan sett liknande skor i en butik
i centrum, Touch d’André.
Jag letade upp butiken och frågade dem om de ville samarbeta med
mig som min skosponsor. Ägaren var väldigt förtjust i idén och sedan dess
har de lånat skor till mig för olika fotograferingar och visningar.
Musikvideon har länge inspirerat mig och när jag började
planera en fotografering för min kollektion kom jag på idén att även skapa
en musikvideo där jag kunde få mer känsla i mitt koncept. Ett par goda
vänner till mig hade precis startar sitt egna videoproduktionsbolag, Clayhill
Productions, och vi bestämde oss för att göra ett samarbete.
Jag planerade stylingen, lokalen och konceptet själv, medan jag gav
fria händer till Titus Poutanen i produktionbolaget att filma, editera och göra
musiken. Slutresultatet blev förträffligt och fångade min herrkollektion fullkomligt som jag ville presentera den.

8. Personlig utveckling
Under sommaren 2016 då jag funderade på vad för slags slutkollektion
jag ville skapa upplevde jag mig vilsen men full med idér. Trots allt hade jag
ingen koll på hur jag skulle framskrida. Efter jag hittat mitt tema blev
konceptuppbyggnaden lättare. Jag ville utmana mig själv totalt med
denna kollektion. Jag ville göra något jag aldrig gjort eller arbetat med
tidigare samt utnyttja och framhäva mina starkaste sidor.
Mina starkaste sidor har inte alltid varit materialutveckling, under tre
år i skolan har jag dock lagt märke till mitt intresse för materialmanipulering.
Detta ville jag utveckla ytterligare och utmana mig själv genom att välja
otrevliga och motbjudande material. Dessa material eftersträvade jag att
återuppliva på ett överraskande sätt. Som materialmanipuleringsverktyg ville
jag utforska nya sätt och lärde mig använda en ny tygtrycksmetod samt att
brodera.
I designprocessen lärde jag mig även att planera min tid samt insåg hur
mycket man måste förbereda sig i förväg steg för steg, för att optimalisera
både tid och materialanvändning. Trots alla hinder som kommit i vägen har
jag lärt mig att det finns en lösning till allt. Om något inte fungerar är det
viktigt att kunna släppa taget och gå vidare med någon ny idé eller lösning.
Organisering har inte heller varit min starka sida, men då jag arbetat
ensam med min kollektion har jag lärt mig att organisera min omgivning för
att spara tid och frustration.
Det svåraste i hela processen har varit att göra snabba val och beslut.
Detta har jag ändå lyckas överkomma med att våga lita på min intutition.
Det som har fungerat för mig är att göra det som känns rätt och pröva mig
fram genom misstag. Nya idér och metoder kan växa fram från misstag och
snedsteg.
Att lita på sig själv, sin intitutition och sina idér är väldigt svårt för mig.
Jag har växt som person under det senaste året och lärt mig att tro på mig
själv och min talang. Jag har lyckas skapa något jag kan vara stolt över och
fått utmana mig själv i både mina styrkor som svagheter.

Tack till

Jag är oerhört tacksam för all hjälp jag fått genom hela designprocessen.
Jag har fått mycket stöd av vänner och familj, de har trott på mig som designer i sådana
stunder då jag inte litat på min talang. Jag har fått otroligt mycket hjälp av mina assistenter
Erika Hirsimäki och Emma Stapels. Utan dem hade jag troligtvis inte fått ihop min kollektion.
Mina vänner och familj har även assisterat mig i produktionen av kollektionen och underhållt
mig under långa kvällar och nätter. Tack till Sini Saavala som hållit mig sällskap och bollat idér i
både svåra och trevliga stunder i vår gemensamma studio.
Ett stort tack till alla samarbeten jag har fått vara med i. Matilda Mannström och hennes
smyckeskollektion har varit ett festligt samarbete och vi har stött varandra som designers.
Mina skosponsorer Touch d’André har låtit mig få använda deras häpnadsväckande skor
under fler än ett tillfälle. Även ett stort tack till Titus Poutanen från Clayhill productions som
har hjälpt mig att skapa en fantastisk musikvideo för min kollektion och gett mig styrka att tro
på min designeridentitet.
Tack för ert underbara stöd och all hjälp jag fått på vägen att skapa min kandidatexamens
slutkollektion!
Slutligen vill jag ge ett stort tack till Tuomas Laitinen som har rådgett mig hela vägen genom
min designprocess.

			Källförtäckning
Ribnovo bröllop bilder och info
https://9gag.com/gag/a9YK3Ko?ref=mobile
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2538599/Nice-day-white-wedding-Amazing-pictures-bride-eyes-wideshut-caked-face-paint-marrying-traditional-Bulgarian-winter-ceremony.html
https://travelbulgaria.news/weddings-ribnovo-village/
https://www.theguardian.com/world/gallery/2014/jan/13/traditional-wedding-in-bulgaria-in-pictures
http://news.nationalgeographic.com/2016/04/160427-pictures-wedding-ceremony-islam-bulgaria-pomaks/
https://www.vagabond.bg/travel/high-beam/item/2661-ribnovo-weddings.html
http://edition.cnn.com/2015/12/01/world/cnnphotos-bulgarian-muslim-wedding/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=PdfTrjSKqcE
https://www.youtube.com/watch?v=vY0qWORcwPM

Chola info
https://www.theguardian.com/fashion/2014/aug/15/-sp-chola-style-cultural-appropriation-fashion-crime

80 tals underkläder bilder
https://www.pinterest.co.uk/terrebella/1980s-~-sleepwear-lingerie/?lp=true
http://www.retrospace.org/2016/01/catalogs-43-80s-underwear.html
http://www.vintageadbrowser.com/clothes-ads-1980s

Helmut Lang bilder och info
http://www.vogue.co.uk/article/helmut-lang-biography
http://www.vogue.com/article/vogue-runway-designer-helmut-lang-90s
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