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Mitt	examensarbete	består	av	att	undersöka	kreativa	mönsterkonstruktionstekniker	
och	med	inspiration	av	dem,	tillverka	en	kollektion	som	jag	deltar	med	i	
designtävlingen	Habitus	Baltija	2015.		

Jag	undersöker	olika	tekniker	men	fokuserar	på	Transformational	Reconstruction	som	
är	utvecklad	av	den	japanske	mönsterkonstruktören	Shingo	Sato	som	undervisar	och	
håller	workshops	i	mönsterkonstruktion.	Jag	redogör	för	några	av	Satos	tekniker	med	
hjälp	av	sömnadsprover	samt	undersöker	även	några	av	Tomoko	Nakamichis	tekniker	
ur	hennes	bok	Pattern	Magic.	

Habitus	Baltija	är	en	tävling	för	studerande	och	nyutexaminerade	formgivare.	Varje	år	
får	ett	40-tal	deltagare	chansen	att	visa	upp	sina	kollektioner	i	Kipsala	International	
Exhibition	Centre	i	Riga.	

Mjuka	och	vassa	former	möts	i	kollektionen	”Frozen”.	Min	inspiration	är	tagen	från	
det	nordiska	vinterlandskapet	med	snödrivor,	istappar,	norrsken	och	frost.	 	

Det	vackra	mönster	som	bildas	då	frost	lägger	sig	på	en	fönsteryta	gav	inspiration	till	
två	digitala	textiltryck.	
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Opinnäytetyössäni	syvennyn	kaavoitukseen	ja	tutkin	erilaisia	kaavoitusmenetelmiä	ja	

niiden	innoittamana,	suunnittelen	malliston	jonka	kanssa	osallistun	Habitus	Baltija-

suunnittelukilpailuun.	

Tutkin	erityisesti	menetelmää	nimeltään	Transformational	Reconstruction	joka	on	

Japanilaisen	Shingo	Saton	kehittämä	tekniikka,	josta	hän	pitää	kursseja	alan	kouluissa	

ympäri	maailmaa.	Opinnäytetyössäni	perehdyn	joihinkin	Shingo	Saton	tekniikoihin	ja	

tutkin	myös	Tomoko	Nakamichis	tekniikoita	hänen	kirjastaan	Pattern	Magic.	

Habitus	Baltija	on	kilpailu	opiskelijoille	ja	vastavalmistuneille	suunnittelijoille.	Joka	

vuosi	noin	40	osallistujaa	pääsee	esittelemään	mallistoaan	Kipsalan	

messukeskukseen	Riikaan.	

Mallistoni	"Frozen"	sai	inspiraation	Pohjoismaiden	talvimaisemista,	kuten	hangista,	

jääpuikoista,	revontulista	sekä	pakkashuurteista,	joissa	yhdistyvät	niin	pehmeät	kuin	

terävät	linjat.	

Pakkashuurteen	muodostamasta	kuviosta	sain	inspiraation	kahteen	painokuosiin. 	
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My	thesis	consists	of	examining	creative	pattern	construction	techniques	and	with	

inspiration	from	them	I	will	design	a	collection	and	participate	with	it	in	the	annual	

Habitus	Baltija	fashion	competition	in	Riga.	I	will	focus	on	a	technique	called	

Transformational	Reconstruction	which	is	developed	by	Japanese	Shingo	Sato,	who	

teach	and	holds	courses	in	pattern	construction.	I	will	also	examine	a	few	of	Tomoko	

Nakamichi’s	techniques	from	her	book	Pattern	Magic.	

Habitus	Baltija	is	an	annual	fashion	design	competition	for	students	and	newly	

graduated	designers.	Every	year	some	40	participants	has	the	chance	to	showcase	

their	collections	in	Kipsala	International	Exhibition	Centre	in	Riga.	

Curvaceous	and	pointy	shapes	meet	in	the	collection	"Frozen".	My	inspiration	is	

mainly	from	the	Nordic	winter	landscape	with	its	snowdrifts,	icicles,	auroras	and	

frost.	

The	pattern	that	forms	when	night	frost	settles	on	the	surface	of	a	window	came	to	be	

the	inspiration	for	two	digital	textile	prints.	
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1			INLEDNING	
	

Mitt	 examensarbete	 består	 av	 att	 undersöka	 olika	 kreativa	

mönsterkonstruktionstekniker	och	med	inspiration	av	dem,	tillverka	en	kollektion	för	

designtävlingen	Habitus	Baltija	2015	i	Riga.	

Jag	tänkte	att	examensarbetet	vore	ett	�int	tillfälle	att	utforska	mig	själv	som	designer	

och	samtidigt	lära	mig	något	som	jag	kommer	att	ha	nytta	av	i	fortsättningen.	Att	göra	

en	kollektion	 som	slutarbete	 var	 ingen	ny	 idé	utan	något	 som	 jag	hade	 funderat	på	

redan	länge.	Jag	tycker	om	att	sy	och	jag	tycker	också	väldigt	mycket	om	utmaningarna	

i	 mönsterkonstruktion	 och	 det	 här	 var	 ett	 �int	 tillfälle	 att	 fördjupa	 mig	 i	 olika	

mönsterkonstruktionstekniker.		

Designtävlingen	Habitus	 Baltija	 i	 Riga,	 Lettland,	 går	 av	 stapeln	 varje	 vår	 och	 är	 en	

tävling	för	studerande	och	nyutexaminerade	formgivare.	Jag	har	velat	delta	i	tävlingen	

ända	sedan	jag	för	ett	par	år	sedan	�ick	höra	talas	om	den.	Jag	tänkte	nu	ta	tillfället	i	akt	

och	inkludera	tävlingen	i	mitt	examensarbete.		
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Syfte	och	mål	

Syftet	 med	 mitt	 examensarbete	 är	 att	 vidga	 mina	 kunskaper	 i	 främst	

mönsterkonstruktion,	men	också	sömnad,	samt	att	hitta	mig	själv	som	designer.	Målet	

är	att	studera	olika	mönsterkonstruktionstekniker,	och	med	insp iration	av	dem	skapa	

en	kollektion	på	5-7	helheter	som	jag	deltar	med	i	designtävlingen	Habitus	Baltija	2015	

i	Riga.	

	

Tillvägagångssätt	

Jag	började	med	att	söka	information	om	olika	kreativa	mönsterkonstruktionsmetoder.	

Jag	bekantade	mig	med	arbeten	av	 Shingo	Sato,	Tomoko	Nakamichi,	 Julian	Roberts,	

Rickard	Lindqvist	och	Timo	Rissanen.	Jag	gillade	Satos	och	Nakamichis	tekniker	och	

bestämde	mig	 för	 att	 koncentrera	mig	 på	 dem.	Med	 instruktioner	 från	 Nakamichis	

böcker	i	serien	Pattern	Magic	gjorde	jag	några	sömnadsprover.	Senare	kom	jag	att	få	

chansen	att	delta	i	tävlingen	Who’s	Next	2015	och	genom	den	lära	mig	några	tekniker	

utvecklade	av	mönsterkonstruktören	Shingo	Sato.	 	Jag	valde	ut	några	av	Nakamichis	

och	Satos	tekniker	som	jag	använde	i	min	kollektion.	Jag	redogör	för	de	tekniker	jag	har	

använt	och	berättar	om	arbetsprocessen	med	kollektionen	 samt	om	hur	det	var	att	

delta	i	en	designtävling.	
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2			KREATIVA	

MO� NSTERKONSTRUKTIONSMETODER	
	

Kreativa	mönsterkonstruktionsmetoder	 är	 en	benämning	 som	 jag	 använder	 för	 alla	

sätt	att	konstruera	mönster	som	skiljer	sig	från	de	traditionella	sätten	som	vi	lär	oss	i	

undervisningen.	 Flera	 olika	 kreativa	mönsterkonstruktionsmetoder	 har	 uppkommit	

under	2000-talet.	

De	kreativa	sätten	skiljer	sig	rätt	mycket	från	varandra.	Vissa	metoder	är	utvecklade	

för	ett	visst	syfte,	t.ex.	ur	ett	ekologiskt	perspektiv	för	att	minimera	tygåtgång	eller	för	

att	minska	 spillmaterial	 vid	 tillskärning.	 Andra	metoder	 som	 t.ex.	 Pattern	Magic	 är	

resultatet	 av	 en	 traditionell	 teknik	 som	 förts	 till	 sitt	 yttersta	med	 hjälp	 av	 en	 stor	

portion	fantasi.	De	�lesta	kreativa	tekniker	har	en	traditionell	teknik	som	bas.	Därför	

krävs	 åtminstone	 grundläggande	 kunskap	 om	 mönsterkonstruktion	 för	 att	 kunna	

förstå	och	få	ut	allt	av	de	kreativa	metoderna.	Vissa	tekniker	som	t.ex.	Julian	Roberts	

Subtraction	Cutting	 är	så	annorlunda	att	det	nästan	är	bäst	om	man	kan	glömma	allt	

man	tidigare	har	lärt	sig	om	mönsterkonstruktion.	
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Transformational	Reconstruction	

Transformational	 Reconstruction	 förkortat	 ”TR”	 är	 en	 mönsterkonstruktionsteknik	

som	är	utvecklad	av	modeskaparen	och	mönsterkonstruktören	Shingo	Sato	från	Japan.	

Han	reser	runt	till	universitet	och	designskolor	och	håller	workshops	i	tekniken.	Han	

håller	också	online-kurser	och	har	gett	ut	två	böcker;	Transformational	Reconstruction	

Volume	 1	 och	 Volume	 2.	 Tekniken	 är	 inspirerad	 av	 bland	 annat	 japansk	 origami,	

arkitektur	och	geometri.		

Teknikens	 namn	 kommer	 av	 att	 Sato	 använder	 en	 toile	 som	 han	 bearbetar	

(transformation)	tills	den	har	den	form	han	önskar.	Sedan	tas	toilen	isär	och	byggs	upp	

på	nytt	(reconstruction).	I	fortsättningen	kommer	jag	att	använda	mig	av	förkortningen	

”TR”	när	jag	nämner	Shingo	Satos	tekniker. 		

TR	skiljer	sig	mycket	från	traditionell	mönsterkonstruktion,	där	man	arbetar	med	ett	

tvådimensionellt	grundmönster	och	tar	bort	och	lägger	till	det	man	tagit	bort	på	ett	

annat	 ställe.	När	 Sato	 gör	 sina	mönster	 arbetar	 han	med	 en	 toile	 på	 en	 provdocka.	

Toilen	 är	 uppsydd	 enligt	 kundens	mått	 och	 han	 ritar	 på	 toilen	 där	 han	 önskar	 att	

sömmarna	 ska	 vara.	 Tredimensionella	 effekter	 skapas	 med	 hjälp	 av	 tejp,	 tyg	 eller	

papper.	Toilen	klipps	upp	och	delarna	bearbetas	till	att	utgöra	stommen	av	mönstret.	

Med	hjälp	av	TR	kan	man	ta	få	fram	intressanta	effekter	i	plaggen,	samt	få	välsittande	

plagg	utan	sidsömmar.	När	man	arbetar	med	TR	kan	det	ibland	vara	svårt	att	förutse	

resultatet.	Man	måste	helt	enkelt	prova	sig	fram	ända	tills	man	når	önskat	resultat.		
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Bild	1	Shingo	Sato	under	en	workshop	i	Madrid.	
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Pattern	Magic	

Tomoko	 Nakamichi	 har	 gett	 ut	 fyra	 böcker	 med	 kreativa	

mönsterkonstruktionsmetoder.	Hon	låter	sig	ofta	inspireras	av	historiskt	mode	och	när	

hon	 försöker	 återskapa	 detta	 kommer	 hon	 på	 nya	 lösningar. 	 Nakamichis	 böcker	

används	som	undervisningsmaterial	i	många	skolor.	Jag	gjorde	några	sömnadsprover	

från	hennes	första	bok	Pattern	Magic.	Vissa	av	Satos	och	Nakamichis	tekniker	är	väldigt	

lika	 varandra	 men	 skiljer	 lite	 i	 tillvägagångssättet.	 Nakamichi	 utgår	 från	 ett	

grundmönster	 i	 papper	 som	hon	manipulerar	medan	 Sato	 alltid	 draperar	 direkt	 på	

provdocka.	Slutresultaten	i	vissa	tekniker	är	dock	nästan	identiska.		

Jag	testade	några	olika	tekniker	från	Pattern	Magic.	Den	första	var	en	grundteknik	som	

gick	ut	på	att	rita	design	lines	på	ett	sådant	sätt	att	alla	insnitt	kunde	tas	bort.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Bild	2	Cirkeln	korsar	bystens	högsta	punkter	och	mönsterdelarna	ligger	platt	mot	bordsytan. 	
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Man	utgår	från	ett	framstycke	där	all	vidd	är	samlad	till	bystinsnittet.	Sedan	ritar	man	

en	cirkel	mitt	på	bröstet	och	ser	till	att	 cirkeln	korsar	bystens	högsta	punkter	 (bust	

points).	Man	klipper	ut	cirkeln	och	mönsterdelarna	ligger	nu	platta	mot	bordsytan	och	

kan	 användas	 för	 tillskärning	 av	 tyget.	 Eftersom	 all	 vidd	 redan	 är	 �lyttad	 till	

bystinsnittet	så	behövs	inga	ytterligare	insnitt	 för	att	hjälpa	passformen.	Jag	tejpade	

ihop	mönstret	för	att	visualisera	hur	det	färdiga	plagget	skulle	se	ut	(se	bild	3).	

Om	 cirkeln	 däremot	 skulle	 sträcka	 sig	 förbi	 bystens	 högsta	 punkt	 så	 blir	 det	 lite	

problematiskt.	I	detta	fall,	om	man	klippte	ut	mönsterdelarna,	så	skulle	de	 inte	ligga	

platta	mot	bordsytan	och	tillskärning	skulle	bli	omöjlig.	Det	�inns	några	saker	som	man	

kan	göra	för	att	åtgärda	detta:	

· Man	kan	korta	av	bystinsnittet	så	att	det	slutar	vid	cirkelns	kant.	Detta	kommer	

dock	att	påverka	passformen	något.	

· Man	kan	med	ett	vasst	föremål	försöka	pressa	ner	(�latten)den	mönsterdel	som	

envisas	med	att	inte	ligga	platt.	

· Man	 klipper	 hack	 på	 de	 ställen	 där	 mönstret	 inte	 ligger	 platt.	 Detta	 gör	 att	

mönsterdelen	blir	större	än	den	borde	vara	och	detta	åtgärdas	med	inmatning	

vid	sömnaden.	
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Bild	3		Cirkeln	korsar	bystens	högsta	punkt.	

Bild	4		Cirkeln	sträcker	sig	över	insnitten.	Detta	måste	åtgärdas	innan	man	kan	klippa	ut	
mönsterdelarna.	
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Bild	5		Till	höger:	På	dessa	mönsterdelar		har	jag	ritat	en	kurvig	linje	istället	för	en	cirkel.	Mönsterdelarna	är	
hoptejpade	för	att	visualisera	hur	det	färdiga	plagget	skulle	se	ut.	Till	vänster:	Framstyckets	mönsterdelar	är	nu	
utklippta.	Sömlinjen	korsar	inte	bystens	högsta	punkt	på	höger	sida	och	därför	måste	ett	litet	insnitt	göras	i	
mönsterdelen	för	att	den	ska	ligga	platt	mot	bordsytan.	Insnittet	kan	sys	eller	inmatas.	

Bild	6		Här	är	överdelen	hopsydd.	Detta	sömnadsprov	är	sytt	i	en	�järdedels	storlek	för	
att	spara	på	tyg.		
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En	annan	övning	jag	gjorde	hette	Flare	concealed	in	a	curve.	Den	består	av	en	

vågformad	design	line	som	man	klipper	upp.	Sedan	tillsätts	vidd	i	den	nedre	delen	så	

att	hälften	av	”vågorna”	döljs.	Denna	var	väldigt	lätt	att	göra	bara	man	följde	

instruktionerna	noggrant.	Den	här	tekniken	skulle	passa	utmärkt	på	en	kjol	eller	

klänning	och	min	första	tanke	var	att	använda	den	för	en	kjol	i	min	kollektion.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Bild	7		Denna	teknik	består	av	en	vågfprmd	linje	som	
man	klipper	upp.	Sedan	tillsätts	viss	i	den	nedre	
delem.	Bild	från	sidan	76	i	Pattern	Magic.	

Bild	8		Mitt	sömnadsprov	av	”Flare	concealed	in	a	design	line”.	
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Zero	Waste		

Timo	Rissanens	Zero	Waste-metod	som	han	utvecklade	2009	går	ut	på	att	formge	plagg	

som	inte	ger	upphov	till	något	spillmaterial	vid	tillskärningen.		A� ven	om	uttrycket	Zero	

Waste	 är	 nytt,	 är	 tankesättet	 urgammalt.	 Olika	 kulturer	 har	 genom	 historien	

konstruerat	kläder	utan	uppkomst	av	spillmaterial.	Mönsterdelarna	till	ett	Zero	Waste-

plagg	är	placerade	så	tätt	intill	varandra	på	tillskärningsplanen	att	det	inte	blir	något	

tomrum	mellan	dem.	I	sin	avhandling	från	2013	undersöker	Rissanen	om	det	skulle	

vara	 möjligt	 att	 använda	 Zero	 Waste-metoden	 vid	 kommersiell	 modedesign.	 I	 det	

nuvarande	 systemet	 är	 designer	 och	 mönsterkonstruktör	 sällan	 medvetna	 om	 den	

mängd	 textilavfall	 som	 skapas	 vid	 tillverkningen.	 Tillskäraren	 som	 skär	 ut	

mönsterdelarna,	arbetar	enligt	givna	instruktioner	och	har	inte	möjlighet	att	påverka	

mängden	spillmaterial.	Därför	menar	Rissanen	att	den	enda	möjligheten	att	minska	på	

textilavfallet	 är	 att	 låta	 mönsterkonstruktionen	 bli	 en	 del	 av	 designprocessen	

(Rissanen	s.5).	

	

Bild	9	Zero	Waste,	mönsterkonstruktion	och	jacka,	Rissanen	s.	114.	
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Subtraction	Cutting	

Subtraction	Cutting	är	en	metod	som	är	utvecklad	av	modeskaparen	Julian	Roberts	som	

hittills	hållit	kurser	i	 tekniken	 i	25	olika	 länder.	Tekniken	kallas	 Subtraction	Cutting	

eftersom	 plagget	 formas	 genom	 att	 ta	 bort	 material	 snarare	 än	 att	 lägga	 till	 det	

(Roberts,	s.12).	Man	utgår	från	ett	stort	tygstycke	som	är	sydd	som	en	tub.	Sedan	klipps	

håligheter	i	tuben	så	att	den	kan	träs	över	kroppen.	Man	strävar	efter	att	drapera	in	allt	

tyg	i	plagget	så	att	det	inte	blir	något	spillmaterial.	

Man	kan	 säga	att	Roberts	 teknik	 är	en	 slags	 ”tvärtomteknik”	där	man	 formger	med	

hjälp	av	mönster	istället	för	att	konstruera	ett	mönster	för	en	redan	färdigt	genomtänkt	

design.	

”Designing	with	patterns	instead	of	making	a	pattern	for	a	design”	J.	Roberts	

Man	behöver	inte	göra	några	mönster	för	denna	metod.	Roberts	”skissar”	genom	att	

testa	olika	sätt	att	drapera	tygstycket.	En	viss	ovisshet	�inns	i	denna	teknik	eftersom	

man	inte	kan	veta	hur	plagget	fungerar	förrän	det	sys	ihop	och	kläs	på	en	levande	

modell.	

En	 introduktion	 till	 Subtraction	 Cutting	 �inns	 att	 ladda	 ner	 gratis	 från	 internet,	 se	

källförteckningen.	
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														Bild	10	Subtraction	Cutting,	klänning	och	mönster	av	Julian	Roberts	2011,	Rissanen	s.	39.	
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Kinetic	Garment	Construction	

Rickard	 Lindqvist	 har	 arbetat	 fram	 en	 teori	 som	 han	 kallar	 Kinetic	 Garment	

Construction.	 Metoden	 bygger	 på	 att	 ta	 hänsyn	 till	 kroppens	 rörelser	 och	

tredimensionella	 form	 när	 man	 draperar	 den	 med	 tyg. 	 I	 den	 kinetiska	 metoden	

konstrueras	 plagget	 med	 kroppen	 i	 fokus	 till	 skillnad	 från	 traditionella	

mönsterkonstruktionstekniker	där	utgångspunkten	är	vågräta	och	lodräta	kroppsmått	

och	 det	 tvådimensionella	 mönstret.	 De	 kinetiska	 plaggen	 konstrueras	 genom	 att	

draperas	 på	 en	 levande	 modell.	 På	 den	 levande	 kroppen	 är	 det	 lätt	 att	 avgöra	

rörelsevidd	och	sömmarnas	placering.	Mönsterdelarnas	trådriktning	varierar	kraftigt	

vilket	gör	att	även	statiska	tyger	får	en	viss	töjbarhet.	Dessa	faktorer	gör	att	kinetisk	

klädkonstruktion	 lämpar	 sig	 för	 att	 formge	 plagg	 där	 rörelsefriheten	 är	 viktig.	 Den	

kinetiska	metoden	utmanar	det	traditionella	relationen	mellan	plagg,	klädkonstruktion	

och	kropp.  

De	senaste	tio	åren	har	det	publicerats	�ler	alternativa	och	kreativa	sätt	att	arbeta	med	

grundmönster	(Lindqvist,	s.	25).	Lindqvist	delar	in	dessa	tekniker	i	statiska	och	icke-

statiska	kategorier.	Till	den	första	kategorin	hör	Satos	och	Nakamichis	tekniker:	TR	och	

Pattern	Magic.	Både	Nakamichi	och	Sato	liknar	sina	sätt	att	konstruera	mönster	med	

att	lösa	ett	pussel.	Själva	mönstret	är	kärnan	i	deras	tekniker	och	mönsterdelarna	är	

pusselbitar	som	kan	kombineras	på	olika	sätt	för	att	nå	olika	resultat	(Lindqvist,	s.	80).		

Till	 den	 andra	 kategorin	 hör	 Roberts	 Subtraction	 Cutting	 och	

Rissanens	Zero	Waste	där	tyngdpunkten	istället	ligger	på	kroppen	och	sättet	som	tyget	

draperas	på	kroppen.	Dessa	två	icke-statiska	tekniker	kan	liknas	vid	en	romersk	toga	

som	bestod	av	ett	stort	tygstycke	som	draperades	på	kroppen	och	kunde	se	lite	olika	

ut	varje	gång	den	kläddes	på.	
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Bild	11	 	Ett	”one-piece”	mönster	och	klänning	enligt	Lindqvists	 teori.	Den	svarta	 linjen	visar	 trådriktningen.	 De	blå	
linjerna	visar	tygets	fall.	De	röda	linjerna	visar	rörelseriktningar	(balance	and	movement	direction)	för	överkropp	och	
ben.	De	gula	linjerna	visar	rörelseriktningar	för	armar.	På	det	rutiga	tyget	ser	man	tydligt	de	olika	trådriktningarna.	
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Re�lektion	över	kreativa	metoder 	

Subtraction	Cutting	och	Zero	Waste	är	metoder	som	kan	utnyttjas	inom	 slow	fashion	

för	att	skapa	hållbart	mode.	Det	som	slog	mig	med	Zero	Waste	var	hur	tidsödande	det	

måste	vara	att	fundera	ut	hur	mönsterdelarna	ska	se	ut	för	att	det	inte	ska	bli	något	

spillmaterial.	Detta	är	förmodligen	anledningen	till	att	vi	inte	har	fått	se	dessa	tekniker	

användas	i	de	stora	modekedjorna.	

Jag	tror	inte	att	vi	kommer	att	få	se	några	kreativa	mönsterkonstruktionsmetoder	i	de	

stora	modekedjorna	på	grund	av	den	stora	arbetsmängden	man	måste	 lägga	ner	på	

dessa	tekniker.	Det	skulle	helt	enkelt	inte	vara	lönsamt.	Men	vissa	modehus	 tycker	jag	

verkar	ha	fått	upp	ögonen	för	Satos	och	Nakamichis	tekniker.	En	modeskapare	som	har	

kännedom	om	kreativ	mönsterkonstruktion	har	ett	övertag	i	modebranschen	där	man	

för	varje	säsong	måste	hitta	något	nytt	att	fånga	upp	kundernas	intresse	med.		

Pattern	 Magic	 och	 TR	 var	 de	 metoder	 som	 jag	 fäste	 mest	 tycke	 för.	 Jag	 gillade	 de	

tredimensionella	 och	 skulpturala	 effekter	 som	 man	 kan	 uppnå	 med	 de	 båda	

teknikerna.	Jag	tyckte	att	TR	var	något	lättare	att	arbeta	med	än	Pattern	Magic.	När	man	

arbetar	på	docka	ser	man	genast	hur	plagget	kommer	att	sitta	på	kroppen.	När	man	

arbetar	 med	 TR	 och	 Pattern	 Magic	 behöver	 man	 ha	 bra	 baskunskaper	 i	

mönsterkonstruktion	eftersom	vissa	tekniker	är	rätt	avancerade.		

De	 �lesta	 kreativa	 metoder	 kräver	 många	 sömnadsprover	 och	 experiment	 f ör	 att	

komma	 fram	 till	 ett	 lyckat	 resultat.	 Sato	 menar	 att	 det	 enda	 sättet	 att	 för�ina	 TR-

teknikerna	är	genom	”trial	and	error”.	Det	som	är	roligt	med	TR-tekniken	är	att	man	

kan	med	hjälp	av	den,	på	ett	väldigt	enkelt	sätt,	manifestera	sina	idéer.	Man	kan	lätt	ta	

bort	sidsömmar,	axelsömmar	och	insnitt	och	detta	gör	att	man	kan	formge	kläder	på	

ett	fantasifullt	och	unikt	sätt.	Man	behöver	inte	göra	några	matematiska	uträkningar	
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och	man	undviker	problem	med	insnitt	som	ska	�lyttas.	Eftersom	man	arbetar	på	en	

provdocka	är	det	lätt	att	visualisera	det	färdiga	resultatet.	

Tygåtgången	är	större	än	vid	traditionell	mönsterkonstruktion,	speciellt	om	man	vill	

följa	 trådriktningen	 på	 alla	mönsterdelar.	 I	 de	 �lesta	 fall	 är	 det	 inte	 skäligt	 att	 följa	

trådriktningen.	Enligt	Sato	så	spelar	trådriktningen	ingen	roll	om	man	har	en	väldigt	

invecklad	mönsterdel.	Själv	har	jag	i	min	design	alltid	följt	trådriktningen	då	det	varit	

möjligt.	

Vissa	kreativa	metoder	 är	väldigt	 tidsödande	att	 tillverka.	Sömnaden	kräver	mycket	

omsorg	 och	 noggrannhet.	 Man	 måste	 fråga	 sig	 om	 det	 är	 skäligt	 att	 infoga	 en	

tidsödande	teknik	i	ett	plagg,	eller	om	det	vore	bättre	med	en	förenklad	version	för	att	

dra	ner	på	tillverkningstiden.	A� 	andra	sidan	ger	de	tidsödande	teknikerna	plagget	ett	

unikt	värde.	

TR-plagg	som	tillverkas	enligt	beställning	eller	i	småskaliga	kollektioner	är	unika	och	

det	 faktum	 att	 TR	 inte	 lämpar	 sig	 för	masstillverkning	 ger	 plaggen	 ett	 ännu	 större	

värde.	TR-plaggen	lämpar	sig	för	kunder	som	söker	unika	plagg	och	kvalitet	och	gärna	

köper	från	en	mindre	ateljé	istället	för	från	stora	modekedjor.	

En	 nackdel	 med	 TR-tekniken	 är	 att	 det	 är	 väldigt	 svårt	 att	 göra	 ändringar	 i	 det	

färdigsydda	plagget.	Det	�inns	inga	sidsömmar	eller	insnitt	där	man	kan	där	man	enkelt	

skulle	kunna	vidga	eller	sy	in	plagget.	Därför	är	det	väldigt	viktigt	att	toilen	som	man	

utgår	 från	 när	 man	 börjar	 tillverka	 ett	 plagg	 med	 TR-teknik,	 stämmer	 exakt	 med	

kundens	mått.	Man	får	också	ha	överseende	med	passformen,	speciellt	om	man	vill	ta	

bort	en	ärmsöm.		Men	det	som	plagget	eventuellt	förlorar	i	passform	så	vinner	man	på	

den	unika	formgivningen.	Med	en	genomtänkt	design	kan	man	ändå	få	fram	ett	mycket	

välsittande	plagg	med	TR-teknik.		
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3			TA�VLINGEN	WHO’S	NEXT	OCH	

SO� MNADSPROVER	

Av	alla	kreativa	metoder	som	jag	hade	studerat,	var	Shingo	Satos	TR-teknik	den	som	

jag	 tyckte	 mest	 om	 och	 jag	 ville	 lära	 mig	 mer	 om	 den.	 Det	 var	 svårt	 att	 skaffa	

information	on	Satos	tekniker	eftersom	informationen	som	�inns	på	internet	är	mycket	

begränsad	och	hans	böcker	är	dyra	att	köpa.	Därför	 är	jag	glad	att	jag	�ick	delta	i	en	

tävling	 som	ordnades	 av	Shingo	 Sato	 via	TR	Cutting	School.	 Tävlingen	pågick	 i	 fem	

veckor	och	man	kunde	vinna	ett	stipendium	till	en	av	Satos	kurser.	Vi	var	26	deltagare	

som	accepterades	att	delta	 i	 tävlingen	Who’s	Next	2015.	Forum	för	tävlingen	var	en	

hemlig	 grupp	 på	 Facebook	 där	 Shingo	 laddade	 upp	 uppgifterna	 i	 form	 av	 videor.	

Ungefär	2-3	gånger	i	veckan	 laddade	han	upp	en	ny	video	med	en	uppgift	som	man	

hade	24	 timmar	på	 sig	att	 slutföra.	Uppgifterna	bestod	av	mönsterkonstruktion	och	

sömnad.	Det	färdiga	resultatet	skulle	fotograferas	och	man	skulle	skicka	bilden	som	ett	

privat	meddelande	till	Shingo	via	Facebook.	De	bäst	utförda	uppgifterna	publicerades	

på	TR	Cutting	Schools	Facebooksida.	Den	som	inte	klarat	av	uppgiften	på	korrekt	sätt	

inom	utsatt	tid,	föll	bort	från	tävlingen.		

Jag	 insåg	 redan	 i	 början	 att	 jag	 skulle	 få	 kämpa	 för	 att	 hänga	 med	 i	 de	 ganska	

avancerade	uppgifterna.	De	�lesta	deltagarna	var	mycket	äldre	än	mig	och	hade	sedan	

länge	haft	egna	företag	eller	arbetat	många	år	med	sömnad	och	mönsterkonstruktion.	

Mitt	mål	var	att	hänga	med	i	tävlingen	så	länge	jag	kunde	och	försöka	få	ut	så	mycket	

som	möjligt	av	tävlingsuppgifterna.	Jag	är	glad	att	jag	klarade	av	att	hänga	med	ända	

till	slutet	av	tävlingen	då	vi	var	bara	9	tävlande	kvar.	Tre	av	oss	blev	belönade	med	ett	

stipendium	men	 jag	 var	 inte	 en	 av	 dem.	 I	 detta	 kapitel	 redogör	 jag	 för	 några	 TR-
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tekniker	som	jag	lärde	mig	genom	Who’s	Next	2015.	Teknikerna	vi	lärde	oss	i	t ävlingen	

är	bara	ett	skrap	på	ytan	av	allt	som	Sato	lär	ut	i	sina	kurser. 	

Toile	

Det	allra	första	vi	gjorde	var	att	tillverka	en	toile.	Satos	sätt	är	att	drapera	dem	direkt	

på	docka.	Han	använder	inga	pappersmönster.	Ett	tygstycke	läggs	på	provdockan	och	

man	klipper	ut	öppningar	för	hals	och	ärm.	Sedan	draperar	man	tyget	där	sidsöm	och	

insnitt	ska	�innas.	Insnitten	sys	fast.	Sedan	renritar	man	alla	sömmar	med	en	linjal	och	

klipper	upp	längs	linjerna.	Om	man	vill	kan	man	rita	över	mönstret	på	styvt	papper.	På	

så	sätt	har	man	fått	ett	perfekt	sittande	grundmönster	till	sin	provdocka.	

Jag	gjorde	mitt	mönster	för	en	provdocka	i	storlek	34.	I	nästa	alla	TR-tekniker	så	utgår	

man	 från	 en	 toile	 som	 ska	 stämma	 exakt	 med	 kundens	 mått,	 eller	 i	 detta	 fall,	

provdockans	mått.	Toilen	kan	sys	i	kalikå	eller	 lakanstyg	och	man	kan	sy	den	enligt	

valfri	teknik.	

	

	

	

	

	

	

																																																																																			Bild	12		Den	första	uppgiften	var	att	sy	en	toile.	
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Mountains	and	Valleys	

Den	första	tekniken	i	tävlingen	hette	Mountains	and	Valleys.	Detta	är	grundtekniken	i	

TR	och	med	den	kan	man	konstruera	plagg	utan	sidsömmar	och	insnitt.	Ungefär	samma	

teknik	 �inns	 beskriven	 i	 Tomoko	 Nakamichis	 bok	 Pattern	 Magic	 (s.	 49)	 där	 hon	

beskriver	tekniken	som	Style	Lines.	

· Man	utgår	 från	en	toile	som	är	sydd	enligt	kundens	mått.	Toilen	bör	stämma	

exakt	med	kundens	mått	 eftersom	 ändringar	 i	måtten	 är	 svåra	 att	 göra	 i	 ett	

senare	skede.		

· Alla	”apexpunkter”	(Apex	Points)	märks	ut	med	en	tuschpenna.	Apexpunkterna	

är	en	slags	”passformspunkter”	som	är	mycket	viktiga	för	att	plagget	ska	sitta	

bra.	Eftersom	det	inte	kommer	att	�innas	några	sidsömmar	eller	insnitt	så	är	det	

väldigt	 viktigt	 för	 plaggets	 passform	 att	 man	 lägger	 apexpunkterna	 på	 rätt	

ställen,	till	exempel	vid	bystens	högsta	punkt	och	vid	skulderbladet	på	ryggen.	

Om	toilen	man	arbetar	med	har	intag,	bör	apexpunkter	�innas	i	mitten	och	vid	

intagens	spetsar.	Man	lär	sig	snabbt	var	någonstans	plagget	behöver	ha	dessa	

punkter	för	att	få	önskad	passform.		

· Sedan	börjar	man	skissa	med	penna	direkt	på	toilen	och	man	ritar	sömmarna	

(style	 lines)	 var	 som	 helst	 där	man	 vill	 ha	 dem.	 Den	 enda	 regeln	 är	 att	 alla	

apexpunkter	måste	korsas	av	en	linje	(söm).	

· Man	lyfter	toilen	av	dockan	och	renritar	alla	linjer	med	hjälp	av	en	båglinjal.	
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· Med	hjälp	av	en	 linjal	ritar	man	”kontrollmärkningar”	med	 jämna	mellanrum	

längs	med	alla	linjer.	Det	är	viktigt	att	märkningarna	är	i	90	graders	vinkel	från	

linjen.	Trådriktningen	märks	ut.	

· Toilen	klipps	upp	enligt	linjerna.	Dessa	bitar	utgör	nu	mönstret.		

· Mönsterdelarna	pressas	med	strykjärn	och	det	är	viktigt	att	de	ligger	platt	mot	

bordsytan.	 Om	 mönsterdelarna	 inte	 ligger	 platt	 så	 �inns	 det	 några	 sätt	 att	

åtgärda	detta,	men	det	tar	jag	inte	upp	just	nu.	

· Mönsterdelarna	 är	 nu	 färdiga	 att	 användas.	 Tyget	 klipps	 ut	 med	 0.5	 cm	

sömsmån.	

· Vid	 sömnaden	 måste	 man	 vara	 noggrann	 med	 att	 kontrollmärkningarna	

stämmer.	Vid	en	”kurva”	syr	Sato	alltid	med	den	konkava	mönsterdelen	 (valley)	

underst	och	den	konvexa	delen	(mountain)	överst.	I	den	konkava	delen	klipper	

man	hack	för	att	underlätta	sömnaden.	När	en	kurva	 är	sydd	vänder	man	på	

plagget	inför	nästa	kurva,	så	att	den	konkava	delen	alltid	ligger	underst.	Det	är	

väldigt	 tidsödande	att	 sy	på	detta	 sätt,	 att	man	vänder	på	 arbetet	 efter	varje	

kurva,	men	resultatet	blir	vackrare	om	man	gör	så.		

· Plagget	pressas	från	rätsidan.	Sömsmånen	pressas	utåt	i	de	konvexa	delarna	och	

inåt	i	de	konkava	delarna.	

	

				

Apex	(lat.	pil,	topp,	spets).	

Brytningspunkten	på	en	kurva.	
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Bild	13		På	toilen	ritas	sömlinjerna.	Apexpunkterna	är	märkta	på	bilden	med	
rött.	

Bild	14		Toilen	tas	isär	och	mönsterdelarna	klipps	ut	med	
0,5	cm	sömsmån.	

Bild	15	Mönsterdelarna	kan	bli	att	se	rätt	intressanta	ut.	



23	
	

	

Bild	16		Den	andra	uppgiften	”Mountains	and	Valleys”. 	

	

	

Ribbon	Effect	

Den	här	tekniken	görs	på	liknande	sätt	som	Mountains	and	Valleys,	med	skillnaden	att	

man	ritar	två	parallella	linjer.	Namnet	kommer	av	att	slutresultatet	ser	ut	som	ett	band	

(ribbon)	som	går	längs	plagget.	Denna	teknik	passar	utmärkt	som	dekoration	på	kjolar	

och	klänningar.	Vår	tävlingsuppgift	hette	Ribbon	Effect	on	Flared	Skirt.		

· Man	börjar	med	att	sy	en	pennkjol	av	lakanstyg,	enligt	valfri	metod.	

· Man	klipper	upp	kjolen	på	åtta	ställen:	vid	mitt	fram,	mitt	bak,	vid	sidorna	

och	emellan	dessa	ställen.	Sedan	fäster	man	triangelformade	tygstycken	på	

dessa	ställen	för	att	få	mer	vidd	nertill	i	kjolen.	

· Sedan	 märker	 man	 med	 en	 tuschpenna	 ut	 alla	 apexpunkter,	 i	 detta	 fall	

toppen	på	alla	de	isydda	trianglarna	samt	vid	eventuella	intag.	En	söm	måste	
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alltid	 korsa	 dessa	 punkter	 för	 att	 mönsterdelarna	 ska	 ligga	 platt	 mot	

bordsytan.		

· Man	börjar	rita	två	parallella	linjer	som	går	som	ett	band	runt	kjolen.	Man	

måste	se	till	att	alla	apexpunkter	alltid	korsas	av	en	linje,	annars	kommer	

inte	mönsterdelarna	att	ligga	platt	mot	bordsytan	och	då	blir	sömnaden	blir	

svår. 	

· Kontrollmärkningar	och	trådriktning	märks	ut	och	sedan	klipper	man	isär	

toilen	längs	de	ritade	linjerna	och	dessa	bitar	utgör	nu	mönsterdelarna	för	

kjolen.		

· Tillskärning	och	sömnad	sker	på	samma	sätt	som	i	Mountains	and	Valleys.	

	

Bild	17		Ribbon	Effect.	



25	
	

Draped	Heart	Swirl	

Med	hjälp	av	denna	teknik	får	man	fram	väldigt	�ina	draperande	effekter.	Vår	uppgift	

var	att	drapera	ett	hjärta	med	denna	teknik.	

· Man	utgår	från	en	toile	där	hela	framstyckets	vidd	är	�lyttad	till	bystintaget.	

· Apexpunkterna	märks	ut	med	tuschpenna	vid	bystens	högsta	punkt.	Man	ritar	

ett	hjärta	på	framstycket	och	ser	till	att	hjärtats	linjer	korsar	apexpunkterna.	

· Hjärtat	klipps	ut	och	man	har	nu	de	mönsterdelar	som	behövs	för	plagget.		

· Den	 hjärtformade	 mönsterdelen	 ska	 klippas	 ut	 i	 två	 olika	 tygkvaliteter,	 ett	

stadigare	som	får	bli	botten,	och	ett	tunnare	för	draperingen.	Mönsterdelarna	

placeras	ovanpå	varandra	räta	mot	aviga.	Sedan	syr	man	en	liten	fyrkant	mitt	

på	hjärtat.	Man	klipper	ett	hål	i	fyrkanten	och	vänder	det	tunna	tyget	igenom	

hålet	 till	 andra	 sidan.	 Sedan	 tvinnar	 man	 det	 tunna	 tyget	 några	 varv	 runt	

fästpunkten	och	tråcklar	fast	kanterna	innan	man	fäster	hjärtat	i	framstycket.	

Bild	18			Jag	gjorde	tre	versioner	av	”Heart	Swirl”.	
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Easing	and	Forming	

För	att	få	plagget	att	sitta	så	bra	som	möjligt	är	det	viktigt	att	alla	apexpunkter	korsas	

av	en	söm.	Men	ibland	kan	det	hända	att	man	inte	vill	ha	en	söm	exakt	på	det	stället.	Då	

är	det	möjligt	att	rita	sömmen	en	liten	bit	bredvid	apexpunkten	och	ändå	få	plagget	att	

sitta	bra,	med	då	måste	man	ta	Easing	and	Forming	till	hjälp.	

Det	som	händer	då	en	söm	inte	korsar	apexpunkten	är	att	mönsterdelen	inte	kommer	

att	ligga	platt	mot	bordsytan	och	det	blir	problem	både	vid	tillskärning	och	sömnad.		

Easing	betyder	att	man	med	inmatning	och	rynktrådar	tar	in	i	tyget	tills	det	har	samma	

form	som	mönsterdelen.	

Forming	betyder	att	där	det	�inns	en	”kulle”	i	mönsterdelen	så	formar	man	tyget	med	

strykjärn	tills	det	har	samma	form	som	mönsterdelen.	
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Sleeve	Integration	

Sleeve	Integration	hörde	till	en	av	de	svåraste	uppgifterna.	Uppgiften	bestod	av	att	ta	

bort	ärmsömmen.	Jag	sydde	först	upp	en	toile	av	en	dräktjacka.	Jag	använde	Protekos	

grundmönster	 i	 storlek	 36.	 Sedan	 gällde	 det	 avgöra	 var	 man	 skulle	 placera	 ut	

apexpunkterna.	 Jag	 märkte	 ut	 åtta	 punkter	 med	 jämna	 mellanrum	 längs	 med	

ärsömmen.	Sedan	ritade	jag	en	vågformad	linje	som	korsade	alla	apexpunkter.	Delarna	

klipptes	ut	och	pressades	platta.	På	�lera	ställen	�ick	man	använda	Easing	and	Forming	

för	att	få	mönsterdelarna	skulle	få	rätt	form.	Denna	uppgift	upplevde	jag	som	väldigt	

utmanande	och	det	var	svårt	att	få	ett	snyggt	resultat.	

																	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																											Bild	19		Sleeve	Integration	av	Polina	Lolova.	
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Box	Integration	

Box	 Integration	 var	 en	 rolig	 uppgift.	 Med	 den	 kunde	 man	 skapa	 tredimensionella	

utstående	former.		

· Man	utgår	från	en	toile	där	hela	framstyckets	vidd	är	�lyttad	till	bystintaget.	

· Först	 tillverkar	man	den	tredimensionella	 formen	i	papper	och	 fäster	den	på	

toilen	med	tejp.	

· Apexpunkterna	 märks	 ut	 med	 tuschpenna.	 I	 detta	 fall	 �inns	 de	 vid	 bystens	

högsta	punkt	och	vid	alla	kanter	på	pappersformen.	

· Sömmar,	 trådriktning	 och	 kontrollmärken	 ritas.	 Sömmar	 måste	 korsa	 alla	

apexpunkter	samt	kanter	på	pappersformen.	

· Undersidan	på	den	tredimensionella	 formen	måste	klippas	bort	 för	att	 toilen	

ska	kunna	tas	isär	

· Toilen	 klipps	 upp,	 mönsterdelarna	 pressas	 och	 de	 uppklippta	 delarna	 utgör	

mönstret.	 I	 det	 här	 fallet	 får	 man	 behandla	 mönsterdelarna	 extra	 varsamt	

eftersom	de	består	av	både	tyg	och	papper. 	
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Bild	20		En	triangelformad	version	av	Box	
Intergration.	

Bild	21		Box	Integration	med	en	diamantform.	
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Origami	Unfold		

Origamiteknikerna	var	mina	favoriter,	även	om	de	var	väldigt	arbetsamma	och	krävde	

mycket	 noggrannhet.	 I	den	här	kjolen	 sydde	vi	 ”blad”	ungefär	på	 samma	sätt	 som	 i	

origami�ickan	(se	s.	33). Kjolen	får	annorlunda	utseende	beroende	på	om	man	vecklar	

ut	eller	in	bladen.	Origamikjolen	var	en	av	de	sista	uppgifterna	i	tävlingen	och	jag	gjorde	

en	väldigt	arbetsam	version	med	många	blad.	Kjolen	består	av	origamiblommor	som	

är	infogade	i	sömmarna.	

	

	

Bild	22		Origami	Unfold	
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Fickor	

Fickorna	hörde	till	de	mer	utmanande	uppgifterna	och	deltagare	föll	bort	vid	nästan	

varje	�ickuppgift.	Våra	uppgifter	bestod	av	variationer	av	traditionella	�ickor	såsom	den	

vanliga	passpoal�ickan	men	vi	�ick	också	lära	oss	helt	nya	�ickor	med	inslag	av	origami	

och	3D.	Här	är	bilder	på	några	av	de	�ickor	vi	hade	som	uppgift.	

	

Bild	 23		 3D	Wing	 Pocket.	 En	 rolig	 och	
lättgjord	 �icka	 med	 en	 utstående	 V-
formad	del.		

	

	

	

	

	

	

	

Bild	24		Min	version	av	Double	Wing	Pocket.	Denna	�icka	orsakade	mig	mycket	huvudbry	men	jag	lyckades	få	ihop	den	
till	slut.	Den	består	av	en	�icka	inuti	en	�icka	med	vingformade	kanter.	Med	samma	teknik	kan	man	bygga	på	med	�lera	
�ickor	inuti	varandra.	
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Bild	25		Welt	Pocket	With	Ribbon	är	
en	passpoal�icka	med	som	knyts	på	
mitten.	 Denna	 gjord	 av	 Polina	
Lolova.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bild	5		Min	version	av	Welt	Pocket	
With	 Knot.	 En	 väldigt	 dekorativ	
�icka.	 Den	 består	 av	 en	 klassisk	
passpoal�icka	men	med	en	knut	på	
en	 av	 listerna.	 Relativt	 lättsydd	
och	 de�initivt	 dekorativ	 och	
användbar.	
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Bild	27	Min	origami�icka	blev	vald	till	”best	outcome”	och	Sato	publicerade	bilden	på	tävlingens	Facebook	sida.	Vi	�ick	
�lera	olika	origami-�ickor	i	uppgift.	De	vara	alla	väldigt	roliga	att	göra	och	väldigt	dekorativa.	Men	de	fungerar	kanske	
inte	så	bra	i	användning.	Man	får	oftast	inte	rum	med	mer	än	ett	par	pennor	i	dem.	
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Andra	övningar	

	

Overlap	Technique	Detta	var	en	rolig	teknik	där	

vidden	i	frillorna	skapas	genom	att	man	klipper	

upp	och	syr	in	trianglar	precis	som	i	uppgiften	

med	Ribbon	Effect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Bladteknik	I	denna	teknik	lade	man	till	

halvcirklar	på	vardera	sidan	om	sömmarna.	Då	

man	sytt	ihop	sömmen	blir	det	att	se	ut	som	

utstående	rundade	”blad”.	 

	

Bild	28		

Bild	29			
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																																														Bild	31		En	övning	i	”design	lines”.	

Bild	30		En	öving	i	drapering	med	ungefär	
samma	teknik	som	i	Heart	Swirl.	
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Bild	32		Till	vänster:	En	toile	med	ritade	design	lines.	Till	höger:	Toilen	uppklippt.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bild	33		Sömnadsprov	på	en	överdel.	
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Accordion	Collar	Detta	var	den	sista	uppgiften	vi	hade	i	tävlingen.	Det	var	en	rolig	och	

lättgjord	uppgift.	Namnet	betyder	 ”dragspelskrage”	 och	precis	 som	det	 låter	 så	 blir	

kragen	att	se	ut	som	ett	dragspel	när	man	lyfter	upp	den.	

  	

				Bild	34		Accordion	Collar	
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4			KOLLEKTIONEN	TAR	FORM	

	

Jag	ville	göra	en	experimentell	kollektion	som	inte	var	meningen	att	massproduceras	

utan	 istället	 en	 studie	 i	 hur	 man	 kan	 använda	 kreativa	 metoder	 i	

mönsterkonstruktionen.		

Efter	att	tävlingen	Who’s	Next	2015	var	avklarad	var	det	dags	att	börja	planera	min	

kollektion.	Kraven	på	att	få	delta	i	Habitus	Baltija	var	att	man	hade	minst	fem	och	högst	

sju	helheter.	Det	fanns	inget	tema	som	man	behövde	hålla	sig	till	utan	det	var	fritt	fram	

att	 designa	 vad	 man	 ville.	 Alltså	 var	 det	 för	 mig	 ett	 ypperligt	 tillfälle	 att	 utforska	

kreativa	tekniker.	De	tekniker	jag	slutligen	valde	att	använda	i	kollektionen	var	Ribbon	

Effect,	 Heart	 Swirl,	 Box	 Integration	 samt	 min	 egen	 variation	 av	 Nakamichis	 teknik	

Lumps	 and	 Bumps.	 Plaggen	 som	 jag	 planerade	 saknade	 sidsömmar	 och	 intag.	 Jag	

planerade	förts	sex	helheter	till	kollektionen.	Fem	av	helheterna	skulle	vara	i	svart	och	

vitt	och	den	sjätte	skulle	få	stå	för	färger	och	tryckmönster.	Jag	hade	också	först	tänkt	

ha	med	några	huvudbonader	och	ett	par	handväskor	men	jag	bestämde	mig	till	sist	för	

att	 ta	det	 säkra	 före	det	osäkra	och	bara	ha	 en	kollektion	helt	 i	 svart	och	vitt,	 utan	

accessoarer.	 	
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Inspiration		

Jag	arbetade	med	slutarbetet	under	vinterhalvåret	så	ibland	var	det	väldigt	kallt	ute	

och	det	fanns	snö	på	marken.	Samtidigt	jobbade	jag	med	tävlingsuppgifterna	i	Who’s	

Next.	TR-teknikernas	kurviga	sömmar	förde	tankarna	till	snödrivor	och	jag	bestämde	

mig	 för	 göra	 en	 vinterinspirerad	kollektion	med	namnet	 ”Frozen”.	Det	 �inns	många	

vackra	former	i	vinterlandskapet	såsom	istappar,	snö�lingor	och	mjuka	snödyner.	En	

morgon	blev	 jag	väldigt	 fascinerad	av	frost	som	hade	 lagt	sig	på	bilfönstret.	Frosten	

hade	bildat	ett	vackert	mönster	och	detta	gav	mig	inspiration	till	två	tryckmönster	som	

jag	tänkte	använda	i	kollektionen.	

Under	 årets	 första	 månader	 syntes	 ovanligt	 mycket	 norrsken	 på	 natthimlen.	

Norrskenet	förde	tankarna	till	tekniken	Ribbon	Effect	och	jag	började	skissa	på	en	svart	

klänning	med	gröna	böljande	band	som	gick	över	hela	klänningen.	Den	här	klänningen	

blev	grunden	för	min	kollektion.	Från	denna	klänning	byggde	jag	vidare	på	idén	med	

plagg	utan	sidsömmar,	där	 sömmarna	gick	som	kurviga	 linjer	 över	hela	plagget.	 Jag	

ville	också	ha	några	tredimensionella	effekter	i	några	av	plaggen.		

Inför	varje	arbete	brukar	jag	trendspana	lite	för	att	hitta	idéer.	Jag	brukar	se	på	mina	

favoritdesigners	senaste	kollektioner.	Denna	gång	fastnade	jag	för	Alice	+	Olivia,	Phil lip	

Lim	samt	stämningen	i	Christian	Diors	Pre-fall	15	kollektion.	
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Skisser	

Mitt	sätt	att	skissa	är	en	form	av	brainstorming	där	jag	snabbt	ritar	allt	jag	kommer	att	

tänka	på.	Jag	skissar	även	ner	sådant	som	kanske	inte	är	relevant	för	just	det	arbete	jag	

håller	på	med,	men	kanske	kan	användas	i	kommande	projekt.	Eftersom	jag	skissar	så	

stor	mängd,	 lägger	 jag	aldrig	ner	mer	 än	en	minut	eller	 två	per	skiss.	Därför	 är	alla	

skisser	väldigt	enkla	och	ofta	i	modellen	”streckgubbe”.	Sedan	sorterar	jag	skisserna	

och	väljer	ut	 några	 som	 jag	 arbetar	mer	med.	 Jag	beslöt	 att	 göra	 sex	helheter:	 lång	

festklänning,	knälång	fodralklänning,	vinterjacka,	kjol	och	jacka,	festkjol	och	topp	och	

leggings	med	chiffongöverdel.	 Jag	började	skissa	på	plagg	med	kurviga	sömmar	och	

tredimensionella	former.		

Min	inspiration	kom	från	vinterlandskapet	med	mörker,	snödrivor,	istappar,	norrsken	

och	frost.	Mörker	och	snö	hör	vintern	till	så	jag	valde	snabbt	att	arbeta	med	färgerna	

svart,	 vitt	 samt	 ljusblått.	 Att	 använda	 svart	 och	 vitt	 i	 plaggen	 var	bra	 för	 att	 få	 TR-

teknikerna	att	synas	så	bra	som	möjligt.	

Bild	35		Skisser	
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Bild	36		Skisser	
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Bild	37	
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Bild	38		Skisser	på	lång	klänning.	
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Bild	39		Plaggen	i	kollektionen	börjar	ta	form.	
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Material	

Jag	hade	först	tänkt	arbeta	i	en	mängd	olika	material,	allt	från	tjock	ullblandning	för	

den	långa	jackan	till	tunt	siden	för	kjol	och	klänning.	Men	de	här	tygerna	visade	sig	vara	

väldigt	 dyra	 så	 jag	 valde	 istället	 billigare	 alternativ.	 Om	 plaggen	 hade	 gjorts	 till	

försäljning	hade	jag	förstås	valt	tyger	av	bättre	kvalitet	men	eftersom	det	nu	var	fråga	

om	en	experimentell	kollektion	för	en	tävling	så	tänkte	jag	att	det	räckte	med	billiga	

tyger.	Tygerna	köpte	jag	från	Tekstiilipalvelu	Oy	i	Toijala	och	från	Eurokangas	i	A� bo. 	

För	den	helvita	klänningen	och	den	ena	svarta	kjolen	använde	jag	en	tygkvalitet	som	

hette	microsatin.	Det	var	ett	tunt	polyestertyg	med	en	aning	elastán	i	sig.	Tyget	hade	

ett	vackert	fall	och	jag	blev	nöjd	med	klänningen	men	tyget	hade	�lera	nackdelar	som	

gör	 att	 jag	 nog	 inte	 kommer	 att	 använda	 det	 igen.	 Det	 var	 väldigt	 elektriskt	 och	

skrynklade	lätt.	Jag	upplevde	det	också	som	svårt	att	sy	i	och	tyget	drog	väldigt	lätt	åt	

sig	�läckar	och	doft.		O� vriga	material	som	jag	använde	var	brudsatin,	organza,	mesh,	tyll	

och	fodertyg	i	polyester.	

Tryckmönster	

Jag	tänkte	att	jag	skulle	ha	en	större	chans	att	 få	en	bra	placering	i	tävlingen	om	jag	

hade	med	några	egna	tryckmönster.	Jag	planerade	två	tryckmönster	till	kollektionen,	

båda	med	inspiration	från	det	vackra	mönster	som	bildas	när	frost	har	lagt	sig	på	en	

glasyta.	I	båda	mönstren	har	jag	utgått	från	fotogra�ier	som	jag	har	hittat	på	nätet	och	

som	varit	tillåtna	att	använda	och	inte	varit	begränsade	av	användarrättigheter.	Det	

svarta	 mönstret	 är	 gjort	 i	 vektor	 så	 det	 kan	 förstoras	 och	 förminskas	 utan	 att	

bildkvaliteten	tar	skada.	Jag	utgick	från	en	liten	detalj	i	ett	fotogra�i	som	jag	ritade	av	

med	hjälp	av	ljusbord.		Jag	scannade	den	tuschade	ritningen	och	gjorde	om	bilden	till	

vektorgra�ik	med	programmet	CorelDRAW.	 	
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Det	ljusblå	mönstret	kom	till	på	ungefär	samma	sätt.	Här	utgick	jag	från	en	del	av	ett	

fotogra�i	som	jag	behandlade	i	programmet	Photoshop.	Det	mest	utmanande	var	att	få	

tryckrapporten	att	bli	sömlös.	Hittills	hade	jag	mest	arbetat	i	CorelDRAW	när	jag	har	

planerat	tryckmönster	men	under	detta	arbete	lärde	jag	mig	hur	man	gör	för	att	få	en	

sömlös	rapport	i	Photoshop.		

Det	svarta	mönstret	hade	jag	tänkt	trycka	för	hand	med	silk	screen,	men	för	den	blå	

behövde	jag	hitta	ett	tryckeri.	De	�inns	några	företag	i	Finland	som	gör	digitaltryck	på	

tyg,	men	de	har	inte	så	många	tygkvaliteter	att	välja	emellan.	Företaget	Tobex	i	Serige	

verkade	lovande	men	de	är	mest	inriktade	på	inredningstextilier.	Till	slut	bestämde	jag	

mig	för	att	beställa	från	ett	företag	som	heter	Bags	of	Love	i	London.	Det	som	jag	gillar	

hos	Bags	of	Love	är	att	de	inte	har	någon	minimigräns	för	hur	mycket	man	får	beställa	

och	de	har	närmare	50	olika	tygkvaliteter	att	trycka	på.	Jag	behövde	bara	150	cm	tyg	

och	det	gick	hur	bra	som	helst	att	beställa.	Tyget	som	jag	bestämde	att	trycka	på	hette	

Lycra	Sheen	som	är	ett	elastiskt	och	lite	glansigt	tyg	som	passar	bra	för	blusar,	toppar	

och	leggings.		

Tillverkningen 

För	varje	plagg	sydde	jag	först	ett	toile	i	storlek	34.	För	toilen	använde	jag	Protekos	

grundmönster	 i	 storlek	 34.	 Jag	 valde	 en	 liten	 storlek	 eftersom	 jag	 visste	 att	

modelltjejerna	oftast	 är	väldigt	 små	och	 jag	ville	att	plaggen	skulle	sitta	så	bra	som	

möjligt	på	dem.	För	vissa	plagg	�lyttade	jag	först	all	vidd	på	framstycket	till	bystintaget.	

Sedan	märkte	jag	ut	apexpunkterna	och	började	rita	sömmarna	där	jag	ville	ha	dem.	

Jag	 märkte	 ut	 trådriktning	 och	 kontrollmärkningar.	 Jag	 numrerade	 också	 alla	

mönsterdelar	i	den	ordning	de	skulle	sys	ihop.	Jag	tog	isär	toilen	och	pressade	försiktigt	

mönsterdelarna.	I	det	här	skedet	hade	man	kunnat	rita	över	mönsterdelarna	på	papper	

men	det	gjorde	jag	inte	eftersom	jag	bara	skulle	tillverka	ett	exemplar	av	varje	plagg. 	
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Vid	samma	tid	som	jag	sökte	tryckeri	för	mina	digitaltryck	så	var	det	dags	att	ansöka	

om	att	få	delta	i	Habitus	Baltija	2015.	Tävlingen	har	blivit	väldigt	populär	de	senaste	

åren	 och	 man	måste	 ansöka	 om	 att	 få	 en	 plats.	 De	 var	 knappt	 tre	 veckor	 kvar	 av	

ansökningstiden	 och	 jag	 blev	 plötsligt	 orolig	 över	 att	 de	 tryckta	 tygerna	 inte	 skulle	

hinna	fram	i	tid	eller	att	något	skulle	gå	snett	med	själva	trycket	så	att	jag	inte	skulle	

kunna	använda	tyget.	Jag	gjorde	beslutet	att	för	säkerhets	skull	utesluta	helheten	med	

de	tryckta	tygerna	från	kollektionen.		

Leveransen	visade	sig	ändå	vara	väldigt	snabb.	Jag	hade	tyget	hos	mig	här	i	Finland	på	

mindre	 än	 en	 vecka	 efter	 beställning.	 Men	 vid	 det	 laget	 hade	 jag	 redan	 meddelat	

tävlingsorganistören	att	 jag	 ämnade	delta	med	 fem	helheter	 istället	 för	 sex	som	 jag	

först	tänkt.	

	

Bild	40		Det	svarta	tryckmönstret.	
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Bild	41		Tryckrapport	till	det	svarta	tryckmönstret.	
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Bild	42		Det	blå	tryckmönstret.	
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Bild	43		Tryckrapport	till	det	blå	mönstret.	
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Bild	44		Skisser	på	leggings	med	tryckmönster.	
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Bild	45		Presentation	av	de	fem	helheterna	i	kollektionen.	Ur	ansökan	för	Habitus	Baltija	2015.	
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Bild	46		Presentation	av	fodralklänningen	och	jackan.	Ur	ansökan	för	Habitus	Baltija	2015.	
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Bild	47		Presentation	av	helheterna	festkjol	+	topp	och	kort	jacka	+	kjol.	Ur	ansökan	för	Habitus	Baltija	2015.	
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Bild	48		Presentationsbild	av	den	långa	vita	klänningen.	Ur	ansökan	för	Habitus	Baltija	2015.	
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Fodralklänning	

Den	här	klänningen	var	ett	av	de	första	plagg	jag	började	 skissa	på	efter	att	 jag	från	

Satos	videor	lärt	mig	hur	man	tar	bort	sidsömmar	och	intag.	Klänningen	är	�igurnära	

och	de	kurviga	linjerna	(style	lines)	går	runt	hela	klänningen.	Jag	sydde	två	proton	på	

denna	 klänning	 och	 under	 arbetet	 insåg	 jag	 hur	 viktigt	 det	 är	 för	 passformen	 att	

sömmarna	 korsar	 apexpunkterna	 på	 rätt	 ställe.	 Jag	 ritade	 länge	 på	 sömmarna	 och	

ändrade	linjernas	plats	många	gånger. 	

Smygdragkedjan	är	sydd	i	en	av	de	kurviga	sömmarna	på	ryggen.	Jag	var	misstänksam	

till	om	det	alls	var	möjligt	att	sy	en	smygdragkedja	i	en	kurvig	söm	men	det	visade	sig	

gå	bra	bara	man	pressade	ordentligt	och	klippte	hack	för	att	underlätta	sömnaden.	

Klänningen	är	sydd	i	vitt	och	svart	brudsatin	och	fodrad	med	svart	polyester.	Denna	

klänning	har	 fått	mest	positiv	 feedback	av	alla	plaggen.	Klänningen	var	snabb	att	sy	

jämfört	med	de	andra	plaggen.	Klänningen	blev	att	bestå	av	totalt	14	mönsterdelar	men	

sömnaden	gick	ändå	snabbt	jämfört	med	de	andra	plaggen	eftersom	mönsterdelarna	

hade	en	enkel	form.	En	förenklad	version	av	denna	klänning	kunde	kanske	lämpa	sig	

för	kommersiell	tillverkning.	
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Bild	49		Tillverkning	av	proto	till	fodralklänningen	i	olika	skeden.	

	

Bild	50	Fodralklänningen	består	av	14	liknande	mönsterdelar.	
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Bild	51		Här	är	mönsterdelarna	till	proton	lagda	i	rätt	
ordning	bredvid	varandra.	

Bild	52		Mönsterdelarna	klipps	ut	med	0,5	cm	
sömsmån.	

Bild	53	Här	är	nästan	alla	delar	till	proton	
hopsydda.	
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Jacka	

Denna	jacka	var	först	tänkt	att	bli	en	varm	vinterjacka	i	ullblandning.	Men	jag	beslöt	att	

sy	upp	den	i	brudsatin.		

I	 denna	 jacka	 utnyttjade	 jag	 mycket	 som	 jag	 lärt	 mig	 från	 Who’s	 Next-tävlingen.	

Mönstret	till	”topparna”	på	höger	axel	byggdes	upp	med	hjälp	av	papper	såsom	Sato	

gör	 i	 sina	 3D-tekniker.	 Intag	 och	 sidsömmar	 är	 som	 i	 övriga	 plagg	 borttagna.	 I	

vänsterärmen	är	ärmsömmen	borttagen	genom	en	version	av	Satos	Sleeve	Integration.	

Det	blev	väldigt	många	mönsterdelar	till	jackan	så	det	var	viktigt	att	numrera	alla	delar.	

Jackan	har	något	mer	rörelsevidd	än	de	andra	plaggen,	eftersom	det	var	meningen	att	

först	bli	en	vinterjacka.	Topparna	på	höger	axel	lyckades	väldigt	bra.	Jag	använde	tjockt	

styvningstyg	för	att	topparna	skulle	hålla	formen.	Beslutet	att	sy	i	brudsatin	ångrar	jag	

nu	i	efterhand.	De	kurviga	sömmarna	hade	gjort	sig	bättre	i	ullblandning	eller	ett	annat	

tyg	som	inte	är	så	stumt.	Jackan	har	ett	polyesterfoder	och	är	försedd	med	axelvaddar.	 	
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Bild	54		Mönsterdelarna	till	jackan	skärs	ut.	

	

Bild	55		På	de	ställen	där	mönsterdelarna	inte	ligger	platt	mot	bordsytan	får	man	med	hjälp	av	tråckeltrådar	och	
inmatning	forma	mönsterdelen.	
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Bild	56		Mönsterkonstruktion	av	jackan	i	olika	skeden.	Den	tredimensionella	formen	byggs	upp	med	hjälp	av	papper	
och	tejp.	På	bilden	längst	till	höger	har	jag	börjat	klippa	loss	mönsterdelarna.	
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Festkjol	och	topp		

	

Kjolen	är	helklockad	och	sömmarna	är	ritade	på	fri	hand	över	hela	kjolen.	Kjolen	är	av	

svart	brudsatin	med	transparenta	delar	utav	organza.	Den	har	en	kort	tyllunderkjol.		 	

O� verdelen	 är	 också	 av	 brudsatin	 och	 organza	 med	 en	 dragkedja	 i	 ryggen.	 På	

framstycket	 har	 jag	 draperat	 ett	 hjärta	 av	 organza	 enligt	 Satos	 teknik	 Heart	 Swirl.	

Sidsömmar	 och	 intag	 är	 borttagna	 med	 såsom	 i	 övriga	 plagg.	 I	 ryggen	 �inns	 en	

dragkedja.		

Jag	var	först	orolig	att	kombinationen	av	det	tunga	brudsatinet	och	den	lätta	organzan	

inte	skulle	vara	bra	med	det	visade	sig	fungera	utmärkt.	Den	rätt	styva	organzan	gör	

att	de	transparenta	delarna	 i	kjolen	håller	 formen	bra.	Kjolen	har	varit	omtyckt	och	

några	har	varit	intresserade	av	att	köpa	den.	Shingo	Sato	publicerade	en	bild	på	denna	

helhet	på	TR	Cutting	School’s	Facebooksida.	

	

Bild	57		Detalj	av	kjolen.	
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Bild	58		Jose�in	Thors	som	modell	för	den	färdiga	helheten.	
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Bild	59		Mönsterkonstruktion	av	kjolen.	Sömmarna	är	ritade	på	toilen. 

	

Bild	60		Kjolen	börjar	se	färdig	ut. 
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Bild	61		Jose�in	Thors	som	modell	för	festkjolen	och	toppen. 
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Kort	jacka	och	kjol	

I	 jackan	 har	 jag	 använt	 en	 variation	 av	Tomoko	Nakamichis	 teknik	 som	 hon	 kallar	

Lumps	and	Bumps	(Pattern	Magic,	s.	49).	Tekniken	påminner	ganska	mycket	om	Satos	

Box	Integration.	Nakamichi	använder	kuber	i	sin	teknik,	men	jag	har	istället	använt	en	

pyramidform.	Materialet	är	brudsatin	och	polyesterfoder.	För	att	pyramiderna	skulle	

hålla	formen	fäste	jag	bitar	av	neopren	på	insidan.		

Jag	 blev	 väldigt	 nöjd	 med	 jackan.	 Pyramiderna	 lyckades	 bra	 och	 det	 var	 ingen	

överraskning	 att	 de	 behövde	 fyllas	 med	 något	 för	 att	 hålla	 formen.	 Ett	 starkt	

styvningstyg	 t.ex.	 av	 den	 sort	 man	 använder	 för	 väskor,	 kunde	 kanske	 också	 ha	

fungerat.		

Kjolen	är	sydd	på	det	sätt	som	jag	lärde	mig	i	uppgiften	Ribbon	Effect	on	Flared	Skirt.	

Kjolen	får	vidd	nertill	genom	att	man	syr	in	trianglar	i	mönsterdelarna.	Från	midja	till	

stuss	har	kjolen	en	�igurnära	passform.	Sidsömmar	och	intag	�inns	inte.	Materialet	är	

svart	och	vitt	microsatin,	svart	transparent	mesh	och	polyesterfoder.	

Det	aningen	elastiska	microsatinet	som	jag	använde	till	kjolen	var	inget	bra	val.	På	övre	

delen	av	kjolen	 fungerar	det	helt	okej	men	den	vita	delen	borde	ha	sytts	 i	ett	något	

styvare	material.	 Som	det	 är	 nu	 så	 drar	det	 i	 sömmarna	och	den	 vita	 linjen	 är	 inte	

vacker.	Men	själva	modellen	på	kjolen	lyckades	bra.	Den	svarta	meshen	gör	att	kjolen	

är	väldigt	”�laddrig”	nertill	och	det	gillar	jag.	Kjolen	rör	sig	vackert	när	man	går.	
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																																												Bild	62		Ett	sömnadsprov	på	jackans	pyramidformer.	

	

	

	

Bild	63	Den	färdiga	kjolen.	
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Bild	64		Jose�in	Thors	som	modell	för	jacka	och	kjol.	
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Bild	65	
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Bild	66		Denna	bild	publicerades	på	Pattern	Magics	Facebooksida.	
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Vit	lång	klänning	

Jag	 ville	 ha	 ett	 plagg	 med	 stora	 transparenta	 detaljer	 eftersom	 jag	 tyckte	 det	

transparenta	materialet	påminde	om	is	och	det	skulle	passa	bra	i	en	vinterinspirerad	

kollektion.	Jag	ville	ha	en	�igurnära	passform	ända	ner	till	höften	så	det	krävdes	omsorg	

för	att	få	fundera	ut	var	jag	skulle	lägga	sömmarna	för	att	få	den	att	sitta	så	tajt	som	

möjligt	men	utan	att	använda	några	intag.		

Smygdragkedjan	är	fäst	i	en	kurvig	söm	på	ryggen.	Dragkedjan	lyckades	inte	lika	bra	

som	i	 fodralklänningen.	 Jag	tror	att	sömmen	jag	försökte	fästa	dragkedjan	i	hade	en	

alldeles	för	skarp	kurva.	Materialvalet	var	heller	inget	bra	beslut.	Microsatinet	var	svårt	

att	arbeta	med,	det	skrynklade	lätt	och	drog	lätt	åt	sig	�läckar	och	dofter.	Eftersom	det	

var	aningen	töjbart	blev	sömmarna	inte	vackra.	Runt	de	transparenta	delarna	har	jag	

sytt	påstickningar	för	att	sömsmånen	inte	ska	synas	från	rätsidan.	

Klänningen	 är	min	personliga	 favorit	 även	om	den	har	många	detaljer	som	behöver	

�inslipas.	Bland	annat	skulle	jag	vilja	fodra	den,	men	jag	har	inte	lyckats	inte	lösa	hur	

jag	skulle	sy	ett	foder	och	ändå	behålla	de	transparenta	delarna.	
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Bild	67	Jose�in	Thors	som	modell	för	den	vita	klänningen.	

	

Bild	68	
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Bild	69	
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5			HABITUS	BALTIJA	2015	

	

Habitus	Baltija	 är	en	tävling	som	har	ordnats	 årligen	sedan	 år	2000	 i	samband	med	

Riga	 Fashion	 Fair.	 Varje	 år	 har	 ungefär	 40	 modestuderande	 eller	 nyligen	

utexaminerade	modeskapare	chansen	att	visa	upp	sina	kollektioner	i	Riga	i	Lettland.	

Tävlingen	har	blivit	allt	populärare	för	varje	år	och	det	har	blivit	svårare	att	få	en	chans	

delta.	 Jag	 är	 glad	 att	 ja	 slapp	med	 i	 tävlingen	 detta	 år,	 tillsammans	 med	 43	 andra	

tävlande.	

Tävlingen	 består	 av	 en	modeshow	där	 tjejer	 och	killar	 från	 lokala	modellagenturer	

visar	upp	tävlingsdeltagarnas	kollektioner	på	en	catwalk.	Domarna	är	från	många	olika	

länder.	I	deltagaravgiften	ingår	modeller,	hår,	smink	och	skor.	Det	�inns	också	möjlighet	

att	delta	med	egna	modeller. 	

Jag	reste	till	Riga	tillsammans	med	min	syster	och	min	vän	som	är	fotograf.	Samma	kväll	

som	vi	anlände	ordnades	model	casting	där	vi	valde	vilka	modeller	vi	ville	ha.	Ett	stort	

antal	unga	tjejer	och	killar	från	olika	modellagenturer	visade	upp	sig	på	catwalken.	Alla	

hade	en	nummerlapp	och	man	meddelade	arrangören	siffran	på	de	modeller	man	ville	

ha.	Vi	var	många	tävlande	så	det	tog	ett	par	timmar	innan	alla	hade	fått	sina	modeller.	

Efteråt	följde	provning	av	plaggen	med	de	modeller	man	valt.	

Följande	dag	bestod	av	föreläsningar	på	Riga	Fashion	Fair.	Vi	hann	också	med	att	se	på	

de	olika	försäljningsstånden.	På	kvällen	hade	vi	en	photoshoot	på	hotellet	med	fyra	av	

modelltjejerna.	Vi	samarbetade	på	så	sätt	att	jag	�ick	bilder	på	mina	plagg	och	tjejerna	

�ick	bilder	till	sina	portfolier.	Bilderna	skickades	även	till	deras	modellagentur.	 	
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Under	själva	tävlingsdagen	var	det	väldigt	mycket	väntetid.	Det	var	inte	min	tur	förrän	

på	eftermiddagen	vilket	var	bra	eftersom	då	hade	jag	gott	om	tid	att	stryka	mina	plagg	

som	hade	blivit	lite	skrynkliga	efter	att	ha	fraktats	i	en	stor	resväska	till	tävlingsplatsen.		

Modellerna	hade	 kommit	 väldigt	 tidigt	på	morgonen	 för	 att	 få	 hår	 och	 smink	 lagat.	

Modellerna	 gick	 alla	 tävlingsdeltagares	 visningar	 enligt	 samma	koreogra�i	 och	man	

märkte	att	de	hade	tränat	ganska	mycket.	Jag	hade	valt	ett	musikstycke	med	en	ganska	

långsam	takt	så	jag	�ick	säga	till	modellerna	att	inte	gå	för	snabbt.	Det	tog	ungefär	5-7	

minuter	för	varje	kollektion	att	bli	visad.		

Under	 väntetiden	 såg	 jag	 på	 de	 andras	 visningar	 och	 pratade	med	 andra	 tävlande.	

Fashion	 Fare-mässan	 som	 tävlingen	 var	 en	 del	 av	 erbjöd	 också	 en	 del	 att	 titta	 på.	

Prisutdelningen	 var	 senare	 på	 kvällen	 och	 priserna	 bestod	 av	 olika	 stipendier.	

Vinnaren	hade	en	väldigt	stark	herrkollektion	på	sju	helheter	med	egna	tryckmönster	

och	 jätte�ina	 accessoarer	 bl.a.	 vackra	 ryggsäckar	 och	 axelväskor.	 Jag	 har	 ingen	

information	om	vilken	placering	jag	�ick	i	tävlingen,	men	när	jag	jämför	min	kollektion	

med	de	andras	så	gissar	jag	att	jag	placerade	mig	någonstans	i	mitten.	Tävlingen	var	

bra	organiserad	och	jag	kan	varmt	rekommendera	att	delta.		

	

	

	

	

	

	

Bild	70		Liucija	Kvašyte	från	Vilnius	Academy	of	Art	vann	med	sin	kollektion	"Trip	‘83–‘13".	
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Bild	70	

Bild	71		Min	randiga	fodralklänning		framför	domarna	i	Habitus	Baltija	2015.	
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Bild	72		Tre	av	helheterna	fångade	på	bild.	
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Bild	73		Jag	med	min	kollektion	under	slutet	av	visningen.	
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6			SLUTREFLEKTION	

	

Jag	 är	 glad	 att	 jag	 hade	 möjligheten	 att	 delta	 i	 två	 tävlingar	 i	 samband	 med	 mitt	

examensarbete.	I	Who’s	Next	2015	�ick	jag	lära	mig	om	TR-tekniker	och	funderar	nu	på	

att	gå	en	av	Shingo	Satos	kurser	för	att	lära	mig	mer.	Jag	känner	mig	väldigt	inspirerad	

av	kreativ	mönsterkonstruktion	och	kommer	att	fortsätta	studera	olika	tekniker	för	att	

kunna	använda	dem	i	mina	egna	projekt.	Habitus	Baltija	2015	var	en	�in	upplevelse	och	

jag	vill	 gärna	delta	 i	 �ler	 tävlingar.	 Jag	 är	nöjd	med	min	kollektion,	men	 i	 efterhand	

ångrar	 jag	 att	 jag	 snålade	 vad	 gällde	materialvalen.	 Jag	 hade	 säkert	 fått	 en	mycket	

bättre	placering	om	jag	hade	haft	bättre	material	och	även	haft	med	tryckmönstren	i	

kollektionen.	Om	jag	hade	gjort	plaggen	i	en	större	storlek	så	skulle	jag	kanske	också	

lättare	ha	kunnat	sälja	dem.	Jag	har	fått	några	förfrågningar	på	fodralklänningen	och	

festtkjolen	med	tyll,	men	eftersom	storlekarna	är	så	små	så	har	jag	inte	fått	dem	sålda.	

Mina	kunskaper	i	att	designa	tryckmönster	har	gått	framåt,	främst	genom	att	jag	lärt	

mig	hur	man	skapar	en	sömlös	rapport	och	hur	man	kommunicerar	med	tryckeriet	

för	att	få	önskat	resultat.	Kunskaperna	i	sömnadsteknik	och	mönsterkonstruktion	har	

också	gått	framåt.	Det	var	också	en	erfarenhet	att	göra	en	professionell	photoshoot	på	

hotellet	i	Riga.	Jag	har	inte	tidigare	insett	hur	mycket	tid	det	tar	att	göra	i	ordning	

modellerna	och	hur	mycket	arbete	det	krävs	för	att	få	lyckade	bilder.	I	efterhand	är	

jag	är	mycket	nöjd	med	min	kollektion	och	jag	känner	att	jag	har	fått	ut	allt	vad	jag	

önskade	av	mitt	examensarbete.		
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Bild	71	 ©	Janica	Lönn	/	STORM	Photography.	Daiana	Jansson	2015 	
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Bild	82	 ©	Janica	Lönn	/	STORM	Photography.	Daiana	Jansson	2015 	
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