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ABSTRAKT

Yrkeshögskolan Novia, Formgivning / Beklädnad, litteratur samt gjort intervjuer. Intervjuerna har även 
Åbo gett viktig information och förståelse för vilka behov 

diskodansaren har vad gäller tävlingsdräkten, detta gav 
Skribent: Jenny Elenius mig också ramarna för vilka material och metoder jag 
Handledare: Tuula Bergqvist kunde använda. Det här arbetet behandlar vad jag 
Titel: DISCO AURORA - En tävlingsdansdräkt för disco kommit fram till i mina undersökningar, design- och 
dance tillverkningsprocessen samt resultatet.
Arbetstyp: Examensarbete
Tidpunkt: 07.05.2012 Syftet med mitt examensarbete är att lära mig mera om 
Sidantal: 89 tävlingsdansen disco dance, vad den är i dag och varifrån 
Förvaras: Webbiblioteket Theseus.fi den har kommit. Med tävlingsdräkten vill jag få fram 
Språk: Svenska diskodansarens personlighet och uttrycksform i dansen 
Nyckelord: Disko, diskodans, tävlingsdans, och samtidigt komma på något nytt. Målet för projektet 
diskodansdräkt var att formge och tillverka en fungerande tävlingsdräkt. 

Jag använder metoderna litteraturforskning, intervju, 
undersökning av utbudet av danskläder och gamla 

Sammanfattning tävlingsdräkter, inspirationsboard, moodboard och 
skissering och med hjälp av dessa har jag kommit fram 

I mitt examensarbete har jag formgivit en tävlingsdräkt till resultatet som presenteras i detta arbete.
för diskodansaren Janina Ilkka, till hennes medverkan i 
FM-tävlingarna i disco dance. För att förstå dansgrenen, 
dess ursprung och utveckling har jag tagit del av 
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diskotanssipuku keksiä jotakin uutta. Projektin tavoitteena oli suunni-

tella ja valmistaa toimiva kilpailupuku. Olen käyttänyt 
menetelminä kirjallisuuden, tanssivaatteiden ja van-

Yhteenveto hojen kilpailuvaatteiden tutkimista, haastatteluja, 
inspiration-boardia, mood-boardia ja luonnostelua. 
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understand the dance genre, its origin and development, 
I have read literature about the subject and done inter-
views. The interviews gave me important information 
and knowledge about the specific needs a disco dancer 
has when it comes to the competition costume and this 
gave me further knowledge in which materials and 
methods I should use. This work will present the results 
of my own research, the design and production process 
as well as the final result.

The aim with my bachelor's thesis is to learn more about 
disco dance, what it is today and where it came from. I 
wanted the competition costume to emphasize the 
dancer's personality and expression in dance, while also 
creating something new. The goal for the project was to 
design and produce a functioning competition costume. 
The result presented in this work was achieved by using 
literary research, interviews, inspiration-boards, mood-Summary
boards, sketching and by reviewing existing dancewear 
supplies and examining old competition costumes.For my bachelor's thesis I have designed and made a 

dance costume for Janina Ilkka, for her participation in 
the Finnish Disco Dance Championships. To 
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Jag har alltid tyckt om dans och varit dansdräkterna. Målet för projektet är att 
fascinerad av tävlingsdansdräkter, men jag formge och tillverka en fungerande 
har aldrig själv sysslat med dans på allvar. tävlingsdräkt för Janina Ilkka.
Jag hade svårt att komma på något riktigt 
inspirerande ämne till mitt examensarbete, Hur kan jag göra en fungerande tävlings-
tills tv-programmet ”Let's Dance” dök upp dräkt som uttrycker dansarens personlighet 
i mitt huvud. Kanske jag skulle göra en och uttrycksform? Genom att vara lyhörd 
dansdräkt till mitt examensarbete, det och ställa frågor till dansaren och 
skulle vara något helt nytt för mig. Det var dansläraren, se vad som tidigare gjorts, ta 
så det kom sig att jag kontaktade Päivi reda på ursprunget och undersöka gamla 
Leppänen, chef och diplomerad danslärare dansdräkter kommer jag säkert långt. Jag 
för dansskolan Tanssitupa. Hon skulle kommer att använda mig av metoderna 
behöva både show- och diskodansdräkter litteraturforskning, intervjuer, under-
till kommande tävlingssäsong (Leppänen, sökning av utbudet av danskläder och 
personlig kommunikation, 13.1.2012). gamla tävlingsdräkter, inspirationsboard, 
Efter ett möte med Leppänen blev jag moodboard och skissering.
mycket inspirerad och kände direkt att det 
var en diskodansdräkt jag skulle göra.

Syftet med mitt slutarbete är att lära mig 
mera om disco dance, vad det är i dag och 
varifrån det har kommit. Med tävlings-
dräkten vill jag få fram diskodansarens 
personlighet och uttrycksform i dansen och 
samtidigt komma med något nytt till disko-
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2  DISKONOSTALGI
I detta kapitel  har jag undersökt hur benämningen 

disco uppstod och hur den tog sig uttryck och 
utvecklades. 
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Bild 1, ett förslag på hur en klubb-
besökare kunde se ut på 1970-talet. 

extrem. Det mest kända diskot under eran 
var utan tvivel Studio 54 på Manhattan i 
New York.  (Driver 2000, s. 210-213).

Vanliga klädmaterial som användes var 
lycra, polyester, lurex och glitter. Klubb-
besökarna klädde sig i polyesterskjortor 
med tryck och stora kragar, lycrakropps-
strumpor, halterneck toppar, hotpants i 
silverlurex, spetsskjortor, glitterjeans, 
klänningar i konstsilke från 1940-talet, 
cocktailklänningar från 1950-talet, gamla 
blommiga långklänningar eller moderna 
aftonklänningar med slitsar upp till grenen. 
Allt kunde visas upp, även den nakna 
kroppen och då gärna konstfullt målad. 
Smycken som bars var stora örhängen som 
var uppbyggda av ringar och som var så 
tunga att de måste bäras som klipps. Stora 
hängsmycken var populära bland både män 
och kvinnor. (Carlon 2009, s.62; Seeling 
2010, s. 197-202; Cox 2010, s. 156).
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Benämningen discothèque uppstod i Paris och Paris. (Carlon 2009, s.62). Disko var 
som namnet på en ny nattklubb i Rue inte bara dans och musik, det var en hel stil 
Huchette. Namnet syftade på det stora och den inspirerades av internationell 
bibliotek (bibliothèque) av skivor som den jetsetglamour och innerstadselegans. 
nya klubben hade för att tillhandahålla Nattklubbsmiljön var en upplevelse i sig, 
musik istället för riktiga orkestrar. Termen klubbarna hade moderna, högteknologiska 
blev populär under början av 1960-talet inslag som inkluderade belysning under 
genom Chubby Checkers låt Discotheque. dansgolvet, kraftfulla ljudsystem, spekta-
Under 1960-talet blev diskotek i större kulära ljusshower samt praktfull inredning. 
städer en plats för rika och berömda. Det (Driver 2000, s. 208). 
var exklusiva nattklubbar som erbjöd både 
fina middagar och dans. Eftersom Toppklubbarna definierades lika mycket av 
besökarna inte behövde betala för live band sina stamkunder som av musiken som 
så spred sig diskoteken snabbt och spelades, som skapades för att attrahera 
klubbesökarna kunde dansa till musik av kändisar och vackra människor. Det var en 
högsta klass samt leva sig in i en livsstil som utmaning att komma in på de mest kända 
rik och berömd. (Driver 2000, s. 202). diskoteken, men det gällde också att synas 

när man väl hade kommit in. Det gjorde att 
Efter att hippiers och rockares motkultur disko tog fram exhibitionisten i besökarna, 
på 1960-talet, så blev glamour trendigt igen dansarna blev mer och mer dramatiska och 
på 1970-talet. Diskodansen dök upp på deras kläder och smink blev allt mer 
nattklubbar i New York City, Los Angeles extravaganta och droganvändningen blev 
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när man väl hade kommit in. Det gjorde att 
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för homosexuella som oftast var exklusivt 
för medlemmar för att försäkra sig om att 
de endast besöktes av likasinnade. Under 
1970-talet behövde klubbarna inte längre 
hemlighållas, även om många valde att vara 
exklusiva. Homoklubbarna hade ett 
välförtjänt rykte om att ha upprörande 
atmosfärer, det var platser där man kunde 
dansa hela natten och där man kunde bete 
sig nästan hur som helst så länge det var 
roligt. Dans låg högt på listan och många 
diskoartister blev omtyckta av homo-
kulturen. Den hedonistiska gaykulturen 
formade diskovärlden och en homosexuell 
estetik genomströmmade disko redan från 
början. Senare, när disko slog igenom bland 
massan, störde homosexualiteten många 
människor och diskomotståndare började 
använda slagord som ”disco sucks”. (Driver 
2000, s. 205-206).

2.1.1  Acceptansen inom diskomusiken som Mick Jagger och Janis Joplin. Den 
svarta musiken spelades trots allt väldigt lite 

Musiken skapades av DJ:n som kom- på de stora radiokanalerna och skivbolagen 
binerade skivor och satte dem i en viss gjorde inte mycket för att marknadsföra 
ordning för att skapa en rytmisk helhet så musiken. Men när disko blev mera populärt 
att en skiva verkade flyta smidigt in i en fick etniska artister mera framgång inom 
annan, vilket uppmuntrade dansarna att huvudströmningen. Donna Summers klas-
stanna på dansgolvet i långa perioder. I siker Love to Love You Baby, som släpptes 
början av 1970-talet, då klubbarna började 1975 gjorde att processen blev fulländad. 
sprida sig, skapade diskomusiken sin egen Svarta diskoartister som Summer, Bonney 
identitet. Musiken var rytmisk och sensuell, M och Grace Jones fick aldrig veta hur det 
ofta med överdådiga orkestrar och glad var att bli marginaliserade. Donna Summer 
stämning. Disko baserade sig på musik som var diskodrottning under 1970-talet och 
var populär bland minoriteten i motsats till hade en rad framgångsrika låtar med en 
Rock and Roll som riktade sig till den vita drivande takt avsiktligt gjorda för 
medelklassen. (Driver 2000, s. 202-203). dansgolvet. (Driver 2000, s. 203-206).

Disko tog influenser från många olika I och med disko slog även homomusiken 
musikstilar så som jazz, rhythm and blues igenom bland massan, med Sylvester och 
(R&B), soul, gospel och latin. Inom Village People i spetsen. Homokulturen 
skivindustrin och media ansågs soul, R&B spelade en viktig roll i skapandet av 
och annan musik av svarta artister ännu mottagligheten av disko och ökningen av 
under 1960-talet vara ”rasmusik”, trots att disko var samtida med den allt snabbare 
musikstilarna var mycket inflytelserika och tillväxten av homorättsrörelsen. Under 
även hade påverkat populära vita musiker 1960-talet fanns det många dansklubbar 
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2.1.2  Diskodansen genombrott nattklubbens fyra väggar medan andra, som 
rullskridskoåkning slog igenom bland 

Disko slog igenom bland allmänheten 1977 allmänheten. Några år under slutet av 
i och med filmen Saturday Night Fever. 1970-talet verkade alla åka rullskridskor 
Filmen baserar sig löst på en specialartikel, i och rullskridskodisko inspirerade även till 
New York Times, från 1976 av rock- filmen Skatetown USA som släpptes 1979. 
journalisten Nik Cohn. I artikeln Tribal (Driver 2000, s. 214).
Rites of the New Saturday Night, dokumen-
terar Cohn förortens diskovärld genom att Diskodansen förlitade sig på en serie steg 
skriva om unga människor i New York och stilar och den återgick också till dans 
förorten Brooklyn, som har stagnerat i med beröring. Tydlig kommunikation 
arbeten som går på rutin och som känner att mellan partnerna var väsentlig och hade 
de lever upp under veckosluten på dans- egentligen inte setts sedan höjden av lindy 
golvet. Senare har författaren medgett att hop på 1930- och 40-talet och många dans-
en hel del av artikeln var påhittad. (Driver par spenderade timmar på att öva privat 
2000, s. 213). innan de gick ut på dansgolvet. 1975 släppte 

Van McCoy, producent och musiker, låten 
I och med filmen exploderade diskogenren Do the Hustle, som var inspirerad av en typ 
och det uppskattas att mängden diskotek i av pardans som blivit populär på 
USA växte tiodubbelt mellan åren 1974- nattklubbarna.  Dansen hade inget namn 
1978. Det var mer människor som dansade ännu då, men det formande spåret gav 
än någonsin sedan 1930-talets låg- dansen namnet the hustle. Låten med latin-
konjunktur och det ordnades även disko- tempo och starka R&B influenser hade stor 
dansmaraton. Det uppstod även mode och framgång i USA och blev etta på 
trender på diskoteken, vissa stannade inom topplistorna. (Driver 2000, s. 206).
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Bild 3, Tony Manero och Stephanie 
från filmen Saturday Night Fever.
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Bild 4, rörelser till diskodansen  the 
bump.

The hustle var starkt influerad av latin- delar av kroppen. Det var också vanligt att 
danser, som gav dansstilen sinnlighet och dansa ensam, dansaren kunde gå ut på 
rytm. De grundläggande stegen i dansen dansgolvet och dansa med någon grupp 
påminde även om lindy hop, men den eller dansa ensam i folkmassan. En del av 
livades upp med mera utarbetade im- den individuella dansen var i fri form och 
proviserade rörelser som var unika för varje tog sin inspiration från musiken. Det fanns 
danspar. Det fanns olika varianter av också etablerade individuella dansstilar, 
dansen, så som New York hustle, Latin hustle, som The freak, vilken var en långsam ver-
swing hustle och tango hustle, men alla stilar sion av twisten. Denna dansstil blev känd 
hade samma grundstruktur. I dansen räk- genom låten Le Freak som släpptes 1978 av 
nade man till tre medan man dansade till bandet Chic. (Driver 2000, s. 208).
fyra takts musik, vilket gjorde att dansen 
skar igenom takten i musiken. Dansparet Disko gav också upphov till olika versioner 
började med att dansa tillsammans och när av line dance. De byggde på ett regelbundet 
ett grundmönster var etablerat, så kunde stegmönster, som var enklare än the hustle. 
dansarna tillsätta snurrar, lyft och variera The bus stop är säkert den mest kända line 
mellan att dansa separat och tillsammans. dance-stilen. Eftersom diskodans byggde 
(Driver 2000, s. 207-208). på en stegserie började dansskolor erbjuda 

lektioner, och diskoverksamheten inspi-
The bump var också en populär dansstil,  det rerade till en minirenässans inom utlärning 
var en pardans som involverade fysisk kon- av social dans. För att kunna förmedla 
takt och krävde kommunikation mellan  instruktionerna, hamnade lärarna att koda 
dansarna. Dansen gick ut på att stöta mot danserna, för att formalisera existerande 
partnern enligt takten, med start från stilistiska och regionala variationer. (Driver 
höften och sedan förflytta sig till andra 2000, s. 208).
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Aira Samulin hade en viktig roll i disko- Disko kom till Finland i början av 1960-
dansens utveckling i Finland. Intresset för talet och enligt Samulin var Svenska klubben 
diskodansen väcktes under ett besök som det första diskoteket i Finland. Själva 
Samulin gjorde hos sin syster i USA på diskodansen föddes i USA, men enligt 
1960-talet. Hennes syster var professionell Samulin var Finland först med disko i 
dansare och hade dansskolor i USA. Europa. Det som dansades ute i övriga 
Samulin blev inspirerad av hur svarta ung- Europa på den tiden var i stil med fågel-
domar dansade på gatan och bjöd in dansen. Restaurangerna förändrades så att 
ungdomarna till systerns dansskola där de de fick små dansgolv, vilket gjorde att det 
fick dansa och Samulin lärde sig dansstilen var trångt att dansa, så det var mest prak-
av dem. I diskodansen fanns inga egentliga tiskt att dansa ensam. Den kvinnliga 
steg, och dansskolorna störde sig på dansen frigörelsen påverkade också dansen, 
för att den blev svår att lära ut. Före videon kvinnan ville inte längre föras av mannen. I 
kom så måste dansläraren lära sig en dans diskodansen var det musiken som inspi-
först för att sedan lära ut dansen på dans- rerade och skapade rörelserna. Disko 
skolorna, senare på 1970-talet när musik- handlade om att dansa med kropp och 
videon kom så spred sig dansen via den. På händer, medan det tidigare hade dansats 
sina resor till USA fick Samulin inspiration mest med fötterna. Efter en resa till USA 
till hur hon kunde utveckla dansen. hade Samulin lärt sig handjive som i Fin-
(Samulin, personlig kommunikation, land blev ”ravintolajive” eftersom dansen 
08.03.2012). utfördes sittande i restaurangerna. Samu-

lins kommentar om Saturday Night Fever är 
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2.3  Aira Samulin – hur diskodansen kom till Finland

När det vände till 1980-tal hade allmän- och gör dem moderna igen. Shower som So 
heten mist sitt intresse för disko. Efter att You Think You Can Dance och Dancing With 
disko hade slagit igenom bland massan, så the Stars har blivit uttagningar för tränade 
blev den vardaglig och miste sin glamour dansare. Lyften kräver en stark överkropp, 
och exklusivitet. De stora skivbolagen vilket passar för tränade dansare som är 
massproducerade diskolåtar, men de sak- villiga att träna intensivare än klubbesökare 
nade den finess och det flöde som de tidi- på 1970-talet. (Carlon 2009, s. 62-63).
gare låtarna hade haft och det gjordes även 
en mängd diskofilmer, vilket fick disko-
stilens glamour att se osmaklig ut. Men en 
bestående effekt av disko var 1970- och 80-
talets återfödelse av country and western och 
line dance. (Driver 2000, s. 214-216).

Under de senaste 30 åren har diskodansen 
tagit sig från klubbar till dansstudion och -
scener. Dansen har blivit mera teknisk, 
mera uppvisning och musiken har blivit 
snabbare. I dag handlar diskodans om 
snabbt fotarbete, invecklade handrörelser 
samt svåra lyft. Diskodansarna pressas 
fysiskt och de tar rörelser från 1970-talet 
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skola, när Rytmikkäät mannekiinit hade dansa ut sina känslor, vare sig det handlar 
dansövningar så började även andra komma om glädje eller sorg. (Samulin, personlig 
med på övningarna, så dansskolan ut- kommunikation, 08.03.2012). 
vecklades av sig själv i och med att folk kom 
med och dansade. Under 1980-talet var 
Samulins dansskola väldigt framgångsrik 
inom tävlingsdans och dansarna vann runt 
30 VM-medaljer under årtiondet. (Samu-
lin, personlig kommunikation, 08.03.2012). 

Samulins dotter Pirjo var med i Rytmikkäät 
mannekiinit, hon insjuknade i schizofreni 
när hon var 16 år men hon kunde fortsätta 
dansa två-tre år efter att hon hade insjuknat 
med mamma som stöd som dansade sida 
vid sida med henne. Samulin använde 
dansen som ett sätt att få dottern att hållas 
kvar i sociala sammanhang. Samulin 
började också resa runt i olika skolor och 
lära ut diskodans till ungdomar, som 
förebyggande mentalvård, ungdomarna var 
mycket lugnare när de fick dansa. Enligt 
Aira Samulin är diskodans förebyggande 
för den mentala hälsan eftersom dansen 
handlar om att uttrycka sig och man kan 
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Bild 5, Aira Samulin.

att de som gjorde filmen var de som började 
dansa diskodans i sin ungdom, när filmen 
kom hade diskodansen redan funnits i 
ungefär 15 år. (Samulin, personlig kom-
munikation, 08.03.2012). 

På 1960-talet började Samulin med dans-
ande mannekänger, hennes grupp hette 
Rytmikkäät mannekiinit. Mannekängerna 
dansade på rad vilket var inspirerat av line 
dance, men det gjorde också att kläderna 
syntes bättre. Samulin planerade koreo-
grafin utgående från musiken och kläderna, 
hon inspirerades av latindans, som hon 
hade tävlat i tidigare, samt diskodans. Hon 
gjorde koreografier som hon gav olika 
namn och dessa namn används ännu idag. 
Samulin var den första i världen att göra 
modevisningar med dans, redan innan 
Mary Quant marknadsförde mode genom 
dans i slutet av 1960-talet i England. De 
största modevisningarna Samulin gjorde 
kunde ha upptill 10 000 åskådare och som 
mest var de 70 mannekänger. Enligt 
Samulin så startade hon aldrig någon dans-



skola, när Rytmikkäät mannekiinit hade dansa ut sina känslor, vare sig det handlar 
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vecklades av sig själv i och med att folk kom 
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Samulins dansskola väldigt framgångsrik 
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Aira Samulin är diskodans förebyggande 
för den mentala hälsan eftersom dansen 
handlar om att uttrycka sig och man kan 
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Bild 5, Aira Samulin.
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Disco dance har de senaste åren utvecklats tekniska sida och rörelserna anpassas till 
till en mycket fysiskt krävande idrottsform, disco dansens karakteristiska explosiva stil. 
där det krävs snabbhet, styrka och Poser eller poseliknande positioner är också 
smidighet. Diskodans påminner om en typiska för dansen, men akrobatik och lyft 
blandning mellan dans, gymnastik och används inte i disco dance.  Estetik och 
aerobic. Inom disco dance finns det inga uttrycksförmåga är väldigt viktigt i disco 
bestämda rörelser eller tekniker som måste dance. Färgglada och strassglittrande 
följas, men danstypen har utvecklat en dräkter ökar dansarens synlighet på golvet 
karakteristisk stil och ett typiskt bas- och finslipar framförandets helhet. Pryd-
material, som används och utvecklas i olika lighet samt dansarens personlighet och 
länder och dansskolor. Utmärkande karisma förstärker dansens effekt. (FDO, 
handrörelser är bland annat snabba 2011a; 2011b, s. 10-11).
spinningar, utsträckningar och kraftiga 
stötar. Till de här handrörelserna kombi- Inom disco dance finns det fyra olika serier; 
neras olika stegserier som kick and cross, disco dance solo, duo, smågrupper och 
sparkar samt stegserier som har sitt komposition. Tävlingsområdet för solo och 
ursprung ur andra dansgrenar. Rörelser från duo är minst 8 x 8 m och för smågrupper 
dansstilar som är trendiga är tillåtna, men samt komposition minst 14 x 12 m (FDO, 
de får inte utgöra huvuddelen av tävlings- 2011b, s. 7). Presentationstiden för solo och 
utförandet. Hopp från gymnastik och duo är 1 minut och framförs av en dansare i 
balett, piruetter, rotationer och svängar från solo och två dansare i duo. Vid presenta-
jazz- och showdans kompletterar grenens tionen för solo, duo och smågrupper 

3.2  Disco dance
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Finland blev medlem i International Dance organisationen indelad i sju avdelningar: 
Organization (IDO) år 1983 och i mitten scenkonst-, street dance-, disco dance-, 
av 1980-talet sändes Finlands represen- pardans-, utvecklings-, tävlings- och 
tanter till IDO:s VM-tävlingar, fast det inte informationsavdelningen. (FDO, 2011c).
ännu fanns officiella FM-tävlingar. Dans-
grenarna var bland annat freestyle disco, FDO följde IDO:s exempel under 2000-
showdance, electric boogie och break-dance. I talet genom att tillsätta förutom de tradi-
september 1989 grundades Suomen disco- ja tionella solo- och duoserierna även 
showyhdistys. Föreningens syfte var att smågrupps- och kompositionsserier till 
ordna FM-tävlingar, kartlägga disco- och tävlingskategorierna. Finska dansare som 
showdansarnas antal och utbredning i är med i FDO representerar årligen runt 
Finland. Den första officiella FM- om i världen i ett antal tävlingar inom 
tävlingen ordnades år 1990 i Helsingfors show-, jazz-, modern-, par-, disco- och 
och då ingick två dansgrenar, disco- och street dansgrenarna för internationella 
show dance. Den första finska mästaren i organisationen IDO. Till medlemsantalet 
disco dance var Jonna Kantola. (Finnish har FDO växt från några tiotal medlemmar 
Dance Organization (FDO), 2011c). till närmare 2600 medlemmar i hela 

Finland år 2010. 
På grund av en kraftig tillväxt och ex- (FDO, 2011c).
panderingen av dansgrenarna så bytte 
föreningen namn i april 2006, till Finnish 
Dance Organization FDO ry. I dag är 
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3.3  Disco freestyle

Disco freestyle är en solodans och skiljer sig 
från disco dance genom att akrobatik är en 
väsentlig del av dansen. Presentationstiden 
är 1 minut, men i början av tävlingen dansar 
tävlanden tillsammans i endast 20 sekun-
der. Till tävlingspresentationen används 
arrangörens musik, som är i tempot 136-
140 slag i minuten. Med akrobatik menas 
rörelser som går runt kroppens längdaxel, 
vilket innebär bland annat volter, 
kullerbytta, hjulning och brygga. Akro-
batiken får inte ta över koreografin för 
mycket, utan tempot och dansen ska bilda 
en välbalanserad helhet. Akrobatik får inte 
användas i början och slutet av tävlings-
omgången eller under den gemensamma 
minuten. (FDO, 2011a; 2011b, s. 3 och 11).

används arrangörens musik, som är i Musiken kan bestå av många olika låtar och 
tempot 136-140 slag i minuten. I disco tempoändringar får användas, men högst i 
dance duo måste båda dansarna dansa 30 sekunder. Musiken kan vara i stilarna; 
tillsammans, inte ensam eller turvis. disco, hiphop, funk, pop, techno, house eller 
Framförandet bör innehålla synkroniserade annan musik där rytmiken passar till disco 
helheter som ”följa John”, skugg- och dance. Samma musik måste användas 
spegelkoreografier samt mönster och steg- genom alla tävlingsomgångar. I disco 
sekvenser, där dansarna dansar på samma komposition rekommenderas olika kom-
sätt. Det är väsentligt att koreografin är en positioner och grupperingar. Fram-
kombination av alla nämnda komponenter. förandets idé, musik, rörelser och dräkter 
(FDO, 2011b, s. 10-11). bör bilda en genomtänkt helhet. I både 

smågrupper och komposition är solodelar 
Presentationstiden för smågrupper är 2 tillåtna, men de får inte vara en över-
minuter, men i barnserien endast 1 minut vägande del av presentationen. (FDO, 
och 30 sekunder och dansen framförs av 3- 2011b, s. 10-11).
7 dansare. Alla dansare i gruppen dansar 
samtidigt och alla tävlanden är på scenen 
under hela tävlingsframförandet. Presenta-
tionstiden för disco komposition är 2,5–3 
minuter och gruppen består av 8-24 
dansare. Gruppen använder egen musik, 
som är i tempot 120-152 slag i minuten. 
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Bild 6, fransar används ofta i disko-
dansdräkter och de är mycket effekt-
fulla vid snabba rörelser. 
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Accessoarer och dylikt får användas men de 
måste hållas med under hela framförandet. 
Tävlingsdeltagarna får inte byta tävlings-
dräkt under tävlingen, förutom om 
tävlanden har fått en varning för klädseln. 
Vuxna ska även komma ihåg att de är 
förebilder och inspirationskällor för de 
yngre tävlingsdeltagarna. (FDO, 2011b, s. 
4-5, 10-11).

minst 5 cm

Kläderna är en del av tävlingsprestationen modeller är inte tillåtna. Toppar i bikini-, 
och kan användas endast till en koreografi/ tub- och andra avslöjande modeller är 
tävlingsserie under samma tävling. förbjudna. Bysten måste vara helt täckt. 
Tävlingsdräkten ska vara saklig och av god Manliga dansare får dansa utan överdel, 
smak och lämplig för dansarens ålder. men dansarens ålder ska alltid beaktas. 
Kläderna måste täcka dansaren intim- (FDO, 2011b, s. 4).
områden, vilket betyder bysten, skinkorna 

Användningen av religiösa och politiska och grenen. På dessa områden får man inte 
symboler bör vara av god sed och smak, heller använda genomskinliga eller 
samt passa till föreställningen och dansaren. hudfärgade tyger, för att undvika att det ser 
Symboler som används på dräkterna får ut som bar hud. Genomskinliga tyg kan 
inte heller kränka åskådarna och de bör dock användas på intimområden om det 
passa koreografin samt temat. Personliga fodras med någon annan färg än hudfärgat. 
smycken bör inte användas, om de inte hör (FDO, 2011b, s. 3).
till tävlingsdräkten. Om tävlanden får en 

Byxornas övre kant måste gå så högt att varning angående kläderna bör han/hon 
skåran mellan skinkorna hålls täckt under göra ändringar direkt, om brottet som 
alla rörelser. Byxorna måste täcka hela orsakade varningen kvarstår till nästa 
skinkorna och på framsidan måste den tävlingsomgång, så ger huvuddomaren en 
nedre kanten täcka ljumsken. Sidosömmen bestraffning, som i värsta fall är diskvali-
på byxorna måste vara minst fem ficering. Annan rekvisita som käppar, 
centimeter. Avslöjande bikini- och string- ryggsäckar och paraply, får inte användas. 

3.4  Regler för tävlingskläder
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Bild 7, intima områden som måste 
täckas.
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Varje serie som följer på varandra i FDO:s tävlingar bedöms med kryssnings- 
tävlingsmomenten är omvända i nästa och placeringsmetoden (skating). I 
omgång. Vilket betyder att den/den grupp kryssningsmetoden sätter domarna ett 
som var sist i uttagningarna dansar först i kryss för de tävlanden som de vill att går 
nästa dansomgång. I solo- och duoserierna, vidare till nästa omgång. Även om 
där arrangörens musik används, dansar kryssningsmetoden inte ger poäng för 
tävlingsdeltagarna samtidigt i en minut. prestationens olika delområden, så beaktas 
Därefter dansar de i små grupper. I uttag- rytmkänsla, musikalitet, rörelsernas varia-
ningarna är det högst sex solodansare eller tion och personlighet i sin helhet. I disco 
tre duopar samtidigt på dansgolvet. I semi- komposition beaktas även mångsidighet, 
finalen är det högst fyra solodansare eller originalitet, synkronisering och teknisk 
två par samtidigt. I finalen dansar varje renhet i bedömningen. Om de akrobatiska 
dansare eller par ensamma. Efter rundan rörelserna i disco freestyle inte utförs helt 
dansar de tävlande tillsammans ännu en rätt, så kan de dra ner poängen. Placerings-
minut. Under den gemensamma minuten metoden används under alla seriers 
kan det vara högst 24 solodansare eller 12 finalomgångar, domarna märker ut vilken 
par samtidigt. I disco dance smågrupper placering de vill att tävlingsdeltagarna får 
kan högst två grupper dansa samtidigt (den bästa får 1, nästa 2 osv.) . I vuxenserien 
under uttagningarna. I finalen dansar varje används öppen poängvisning, men i junior- 
grupp för sig. I serien för smågrupper och barnserien offentliggörs placeringen 
dansas INTE en gemensam minut, varken i först vid prisutdelningen. (FDO, 2011b, s. 
början eller slutet. (FDO, 2011b, s. 7-8). 8-11).

3.5  Tävlingens gång och poängsättning
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Bild 8, Janina Ilkka vann EM-guld i 
disco dance år 2010 (fotograf okänd, 
2010).
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3.5  Tävlingens gång och poängsättning
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Bild 8, Janina Ilkka vann EM-guld i 
disco dance år 2010 (fotograf okänd, 
2010).
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Janina studerar tredje och sista året till dräkten har paljetter överhuvudtaget. 
professionell dansare. Hon har alltid dansat Janina har en feminin och rätt elegant stil, 
och började med disco dance för ungefär sju hon vill vara vacker när hon dansar. Hon 
år sedan. Hon lär ut disco- och showdans på kan tänka sig att ha spets, genomskinligt 
dansskolan Tanssitupa sedan fem år tillbaka och vill gärna visa lite hud. Dräkten får 
och är Tanssitupas representant när hon är dekoreras med strass från Swarovski och 
på tävlingar. Janina planerar tävlings- hon vill att stenarna är av klassen Aurora 
koreografin själv, men går på lektioner för Boreale (AB), eftersom de gnistrar mest. 
att lära sig dansteknik. De senaste fyra åren Stenarna skall vara minst av storleken SS 
har hon vunnit FM-guld i disco dance i 20. (Ilkka, personlig kommunikation, 
vuxenserien, hon har också vunnit VM- 13.1.2012).
guld år 2007 (som junior), EM-guld år 
2010 och EM-silver år 2011. (Ilkka, 
personlig kommunikation, 13.1.2012).

Janina brukar tävla i tvåfärgade helheter, 
med antingen svart eller vitt som bas. Hon 
vill gärna att byxorna har hellånga ben. 
Ärmarna vill hon också att är hellånga och 
de får gärna dekoreras med fransar. Det har 
varit väldigt inne med paljettfransar, men 
Janina tycker inte om dessa, hon vill inte att 

4.1  Diskodansaren Janina Ilkka och hennes önskemål
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Bild 9, Janina Ilkka (Elenius, 2012).

Bild 10, Janina i korall- och svart-
färgad tävlingsdräkt från år 2011 
(Leppänen, 2011). 
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huden. Silikonband används mycket i från Foxy Freestyle Dance Wear som ligger 
diskodansdräkter, till exempel i fållar och i England eller ha någon att sy upp basen 
band så att de ska hållas på plats under och sedan får dansarna själva limma på 
dansen. I dräkter med kjolar och volanger strassen. Dansarna har även köpt vanliga 
var fållarna ofta obearbetade, Leppänen danskläder som de har dekorerat på olika 
förklarade att de inte behövde fållas för att sätt. (Leppänen, personlig kommunikation, 
tyg av polyamid/lycra-blandningar inte 13.1.2012).
rispar. (Leppänen, personlig kommuni-
kation, 13.1.2012).

4.2.2  Undersökning av utbudet på dans-
Leppänen påpekade att det endast är kläder och material
fantasin som sätter gränser för hur en 
diskodansdräkt kan se ut. Varje år är det Innan jag började med planeringsprocessen 

kollade jag upp vad det fanns för utbud av någon tävlingsdansare som kommer med 
och material för danskläder i Åbo. Jag något nyskapande inom dräktdesign och 
besökte Piruetti som ligger på Eriksgatan 9. sätter därmed trenden för kommande 
De har ett utbud med träningskläder för säsonger. Hon berättade att hon årligen 
vanlig dansträning, gymnastik, balett och behöver ungefär 100 diskodansdräkter till 
konståkning. De säljer även dansbälten för sina dansare. Leppänen förklarade att det 
magdans samt dansskor. De har ett eget inte finns någon i Finland som säljer färdiga 
märke, la Pirouette, men de säljer även diskodansdräkter. Tanssitupa brukar 
många andra märken som kommer från beställa dräkter via internet, bland annat 
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Jag läste om principerna för kostymdesign i gamla musikvideon från 1970- och 80-talet 
boken The Dance Experience – Insights Into (Doudbiz, 2008; fritz5151, 2009; abagoff, 
History, Culture and Creativity, för att få en 2011; skv70s, 2011) och på filmen Saturday 
inblick i vad jag behöver veta om kostym- Night Fever (Badham, 1977). Jag såg också 
design innan jag började planera (Nadel & på videoklipp med konståkaren Kiira Korpi 
Strauss, 2003, s. 239-247). För att jag skulle eftersom jag tycker att hon alltid är elegant 
få en bild av och leva mig in i disco dance så och vacker i sina tävlingsdräkter (Kiiralover, 
tittade jag på en massa videoklipp om äm- 2012a; Kiiralover, 2012b; SunlitIce, 2010). 
net på youtube.com samt besökte hemsidan 
för Foxy Freestyle Dance Wear (2012), som 
säljer dräkter för disco dance. Jag såg 4.2.1  Tanssitupas dräktlager
igenom Janinas tävlingar från de två senaste 
åren för att se vilken hennes dans- och Jag fick ta del av Tanssitupas gamla 
tävlingsdräktsstil är (TheLucaadm, 2010; tävlingsdräkter och fick samtidigt möjlig-
TNTPK65, 2011, Janinas klipptid: 07.38). heten att närmare granska hur deras 
För att få en idé om hur dansdräkterna kan tidigare danskläder var gjorda. Päivi Lep-
se ut när de är som mest dekorativa, så pänen förklarade att dräkten måste ha en 
tittade jag även på videoklipp med tävlings- fastsydd bh eller kupor för att bysten ska 
dansare i både disco dance och disco hållas rätt under hela danspresentationen. 
freestyle (EmilieBakken, 2009; Daryn- Ett extra foder, ofta hudfärgat, används ofta 
CFC1, 2010; sarahelenjohnsen, 2011). För i sådana plagg som har paljetter, för att de 
att få inspiration till dräkten såg jag även på inte ska sticka igenom tyget och irritera 

4.2  Informations- och inspirationssökning
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olika länder. Jag granskade främst konst- dansdräkter, och sådana stretchtyger kan 
åkningsdräkterna för att se vilka tekniska vara svåra att hitta i vanliga tygaffärer. Hos 
lösningar de hade. I ärmhål, halsurring- Flippi kan nästan alla tygkvaliteter och 
ningar och benens fållar används ofta fransar fås i samma nyanser. Ägaren gav mig 
gummiband. Applikationer av olika tyg var en hel del materialprover så att jag kunde 
fastsydda med sicksack längs kanterna. skicka med dem ifall jag skulle beställa från 
Vissa plagg var fodrade med hudfärgat tyg butiken.  
eller nät på framstycket.

För att kunna jämföra priser gick jag också 
Leppänen hade tipsat om att hon tidigare till Eurokangas för att se om de hade samma 
hade köpt material från företaget Flippi typ av tyger som används i danskläder. Det 
som tidigare låg på Tavastgatan i Åbo, men i fanns ett tyg i lycra/polyamid-blandning i 
dag finns företaget i Karleby (Leppänen, sju olika färger och meterpriset var 12,90€. 
personlig kommunikation, 13.1.2012). När Jag besökte också Tanssipuoti på Hags-
jag besökte Österbotten passade jag därför gatan, för att se deras utbud. De hade främst 
på att besöka företaget. Flippi säljer tyger, danskläder för träning av det amerikanska 
strass, fransar, band och annat material som märket Body Wrapper och ett stort utbud av 
kan användas i gymnastik-, konståknings- skor, men de sålde inga tyger. Jag gjorde 
och dansdräkter. Dessutom säljs det lite också en snabbvisit i H&M och Gina Tricot 
färdiga träningsplagg och tillbehör i buti- för att se vilka vårkläder de hade fått in och 
ken. Ägaren förklarade att basen ofta görs för att se om jag kunde få inspiration av 
av tyg i lycra/polyamid-blandningar och dem. Det jag lade märke till och som jag 
sedan sätts andra effekttyger till. Hon på- kunde använda mig av i planeringen var 
pekade att tygen bör töja på både längden magkorta t-skjortor och plagg med fransar.
och bredden, för att det ska fungera bra i 
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Bild 11, materialprover från Flippi.
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Sista platsen jag besökte var Move på som Leppänen (personlig kommunikation, 
Kaskisgatan. De syr själva upp konst- 13.1.2012) hade tipsat om. De har en 
åknings- och gymnastikdräkter, säljer överskådlig nätsida med ett rätt stort utbud 
färdiga plagg av märket Mondor samt tyger,  på enfärgade tyger i olika kvaliteter för 
material och tillbehör för dans, konst- danskläder. De hade även olika fransar, bh-
åkning och gymnastik. Jag granskade kupor och andra material som behövs i 
främst plaggen de själva hade sytt för att se danskläder. De säljer även Swarovski 
hur de var gjorda. Det var ganska långt sam- strasstenar i olika färger och storlekar. Jag 
ma lösningar som jag sett på de industriellt beställde en färgkarta för strass eftersom 
sydda plaggen på Piruetti, men de hade det är likadana stenar oberoende varifrån 
även några egna, annorlunda lösningar. Jag jag beställer. 
frågade försäljaren om de ofållade kjolarna 
håller och hon sa att de inte behövde fållas Efter min undersökning av utbudet gjorde 
eftersom tyget inte rispar, men ifall kanten jag en tabell över de butiker varifrån jag 
börjar rulla så måste den behandlas. Jag såg kunde beställa material, vilka var Flippi, 
igenom deras tyger och valde ut några som Move och Alemana. Jag skrev upp vilka 
jag tog materialprover och prisuppgifter på. material de hade och i vilka prisklasser. 
Jag tog även prisuppgifter på deras strass- Detta gjorde jag för att få en överblick över 
stenar.  prisnivån och för att veta varifrån det skulle 

vara mest lönsamt att beställa material. För 
att slutgiltigt veta vad som är mest lönsamt 

4.2.3  Utbud på internet måste även leveranstider och -avgifter 
beaktas.

Jag tittade även igenom utbudet på 
nätbutiken Alemana Dance Center (2012) 
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Bild 12, materialprover från Move.
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Bild 12, materialprover från Move.



Till min inspirationsboard valde jag fyra välja från. Dessutom måste jag ta hänsyn till 
bilder som inspirerade mig och som reglerna för tävlingsdräkter (FDO, 2011b, 
visualiserar fyra grundidéer som jag hade s. 3-6), för att Janina skulle ha möjlighet att 
för dräkten. Kiira Korpi representerar något tävla i den. Jag försökte undvika helsvarta 
som kan se ut som vanliga kläder, men med byxor eftersom Janina tävlat i det de senaste 
hjälp av strass kan dräktens detaljer, som två åren, men jag märkte att jag hade svårt 
fickor och sömmar, framhävas. Bilden med att hitta på något nyskapande för byxdelen, 
Amii Stewart står för diskoeran och över- så vad jag åstadkom var varierande bredd på 
driften av glamour och detaljer. Den byxben och små detaljer som skärningar 
turkosa klänningen av Salvatore Ferragamo och dekorationer. Resultatet blev åtta 
representerar kvinnlighet, drapering och skisser som hade lite olika stilar, det blev 
fokusering på midjan. Den svarta spets- feminina, eleganta, asymmetriska, gymnas-
klänningen står för feminin spets som kan tik-, cowboy-, Elvis- och jeans-inspirerade 
bli tuff om den används på rätt sätt. dräkter. 

Jag började med idéskissering för att se 
vilka möjligheter jag kunde komma på. 4.3.1  Janinas kommentarer
Janinas önskemål var som tidigare nämnts 
att dräkten skulle ha långa ben och ärmar, Janina fick ta del av skisserna för att jag 
och gärna fick visa lite hud skulle veta åt vilken riktning jag skulle gå 

. Målet var att vidare. Jag förklarade idéerna bakom 
skapa olika stilar för att Janina skulle ha att skisserna för att hon skulle förstå hur jag 

(Ilkka, personlig 
kommunikation, 13.1.2012)

4.3  Inspirationsboard och idéskisser
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Bild 13, inspirationsboard.
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driften av glamour och detaljer. Den byxben och små detaljer som skärningar 
turkosa klänningen av Salvatore Ferragamo och dekorationer. Resultatet blev åtta 
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klänningen står för feminin spets som kan tik-, cowboy-, Elvis- och jeans-inspirerade 
bli tuff om den används på rätt sätt. dräkter. 

Jag började med idéskissering för att se 
vilka möjligheter jag kunde komma på. 4.3.1  Janinas kommentarer
Janinas önskemål var som tidigare nämnts 
att dräkten skulle ha långa ben och ärmar, Janina fick ta del av skisserna för att jag 
och gärna fick visa lite hud skulle veta åt vilken riktning jag skulle gå 

. Målet var att vidare. Jag förklarade idéerna bakom 
skapa olika stilar för att Janina skulle ha att skisserna för att hon skulle förstå hur jag 

(Ilkka, personlig 
kommunikation, 13.1.2012)

4.3  Inspirationsboard och idéskisser

 Formgivningsprocessen | 38

Bild 13, inspirationsboard.

Konståkare Kiira
 Korpi

D
es

ig
n:

 S
al

va
to

re
 F

er
ra

ga
m

o

Artist Amii Stewart

D
es

ig
n:

 M
on

iq
ue

 L
hu

ill
ie

r 



1 2 3 4

5 6 7 8

hade tänkt. För att det skulle bli lättare att kommunikation, 16.2.2012). Jag tog måt-
förstå vad Janina var ute efter, bad jag henne ten på Janina för att kunna påbörja 
motivera varför hon gillade eller ogillade mönsterkonstruktionen och för att få en 
någon av skisserna, var det färgen, bättre bild av hennes kroppsform. 
materialet eller annars bara helt fel för 
henne. Janina kommenterade inte desto 
mer utan valde ut skiss 1, 2 och 3 med 4.3.2  Analys av idéskisserna
motiveringen att de var mest hennes stil, 
eftersom hon tycker om spets, fransar och så De skisser som Janina valde var alla tre 
gillade hon draperingen med bältesspännet ganska klassiska med svarta byxor och en 
(I lkka, personlig kommunikation, överdel till, lite som man klär sig till vardags. 
16.2.2012). Drapering och spets har synts i modet de 

senaste åren och ser ut att hålla i sig ett tag 
Jag visade materialproverna som jag hämtat till, så det kunde också tas med in i 
från Flippi och Move för att Janina skulle få diskovärlden. Diskodansdräkter har ofta 
säga vilka material och färger hon gillade. fransar och därför känns skiss 1 som en 
Hon tyckte att alla material var okej och klassisk tävlingsdräkt. Den skiss som känns 
hon skulle föredra att ha röda nyanser, från mest nyskapande och som är en av mina 
ganska ljus rosa till vinrött. Hon gick även favoriter är skiss 2 som har en drapering 
med på att använda andra färger som små som skapas med hjälp av ett bältesspänne, 
detaljer och även om skisserna hon valt av det visuella material jag har tagit del av så 
hade svarta byxor så kunde hon tänka sig att har jag inte sett drapering på någon 
ha dem i en annan färg. Hon ville också att diskodansdräkt tidigare.
byxbenen skulle vara raka, inte åtsittande 
som på två av skisserna (Ilkka, personlig 
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Bilder 14-21, s. 40, idéskisser till 
tävlingsdräkten.
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Skiss 4 var kanske lite för vardaglig med Skiss 7 blev för mycket av 1970-tals disko, 
byxor som ser ut som jeans och en asym- byxorna känns helt fel och färgen är jag lite 
metrisk topp/blus till, modellen är omodern tveksam till. Jag gillar trots allt vattenfalls-
och färgvalet kunde ha varit mera intres- draperingen bak och kedjedetaljen fram, 
sant. Skiss 5 var den som jag tycker ser ut överdelen kunde vara rätt intressant i 
som en Elvis-kostym och det säger ju sig rörelse. Skiss 8 var också en av mina 
självt, vem vill se ut som Elvis idag?! Bältet favoriter, skärningarna var planerade så att 
är för stort och halsbandet passar inte ihop det skulle ge illusionen av en timglasfigur. 
med resten av dräkten. Själva basen med de Jag tror att Janina inte valde den på grund av 
genomskinliga ärmarna och byxbenen att den kanske ser för mycket ut som en 
tycker jag om, men dräkten kunde visa mera gymnastikdräkt och för att den blir för 
hud framtill så att den inte får känslan av en grafisk. Efter att ha sett vilka Janina valde 
overall. Skiss 6 var en av mina förhands- bort, så tror jag att hon inte är så förtjust i 
favoriter, jag tycker om färgen och att den är helkroppsdräkter, genomskinliga och hud-
asymmetrisk, de dansdräkter som är asym- färgade tyger samt asymmetriska plagg. För 
metriska tycker jag överlag är mest intres- att göra resultatet mer tydligt gjorde jag en 
santa, de blir på något sätt mera effektfulla moodboard med det tre idéskisser som 
under dansen. Jag tyckte också om idén Janina hade valt samt materialproverna som 
med att strassen ser ut att vara fästa på jag hade i röda nyanser. 
huden, eftersom det hudfärgade tyget inte 
skulle synas på avstånd. Jag tror att Janina 
inte valde den här på grund av att den var 
asymmetrisk och för att dräkten inte har 
hellånga byxben.
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Bild 22, s. 42, moodboard; idéskisser 
och materialprover från Flippi.
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Utgående från de tre idéskisser Janina valt fortsätta draperingen rakt ner genom att 
gjorde jag två nya förslag per skiss. Idéskiss tillsätta ett till bältesspänne, på detta sätt 
1 utvecklades så att fransarna flyttades in på skulle det ha en slankande och förlängande 
ärmarna, för att de skulle bli mera effekt- effekt för Janinas korta överkropp. Jag valde 
fulla, de skulle inte synas så bra ovanpå också att binda ihop bolero och topp, för 
ärmarna. Jackan blev i ett täckande tyg, annars skulle toppen kunna bli dis-
eftersom jag antog att det skulle vara mera kvalificerad i tävlingen, eftersom det skulle 
Janinas stil. Den v-formade infällningen på bli svårt att få den att hållas helt på plats så 
byxorna sattes till som detalj samt för att ge att de intima områdena täcks. 
illusionen av att Janinas överkropp är 
längre. Färgnyanserna och strassanvänd- I presentationsskiss 3 valde jag att svänga 
ningen varierar på presentationsskiss 1 och om färgerna och byta ut den röda nyansen 
2. På båda skisserna satte jag strass nere i till en rosa nyans, eftersom Janina har större 
byxfållen för att det ska gnistra till när hon storlek i överkropp än underkropp, så skulle 
hoppar och rör sig. en mörkare överdel balansera upp figuren. I 

presentationsskiss 4 valde jag att göra hela 
Idéskiss 2 utvecklades främst så att jag dräkten i en färg, men för att undvika 
ändrade draperingen. I idéskissen ser overallkänslan använde jag olika material. 
draperingen ut som en lodrät rosett, men Byxorna fick ett glansigt rött tyg, övertäckt 
draperigen över magen kan börja pösa ut med strass, för att ge mera vidd och på så 
och det skulle inte vara så smickrande att ge sätt balansera upp figuren. Jag valde att sätta 
kunden en pösmage. Jag valde därför att fransar i ärmarna, men eftersom ärmarna är 

4.4  Utveckling av skisserna
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4.5  Den valda designen

Jag visade de nya skisserna för Janina för att 
hon skulle få bestämma den slutgiltiga 
modellen. Jag berättade om idéerna bakom 
skisserna och sa att färger och detaljer ännu 
kunde ändras ifall ingen av modellerna kän-
des helt rätt. Janina valde sedan presenta-
tionsskiss 4, eftersom hon gillade idén med 
bältesspännena, men hon ville ha spets 
istället för det hudfärgade tyget (Ilkka, 
personlig kommunikation, 27.2.2012). Jag 
tyckte att det var okej,  ifall vi tog bort 
fransarna, för jag ville inte att det skulle 
hända för mycket. Men vi beslöt att jag 
skulle beställa fransar och så skulle vi se i 
provningen om de passade in. Så jag 
beställde materialen till dräkten för att 
kunna gå vidare. Tyg och fransar beställdes 
från Flippi och strasstenar och lim från 
Alemana Dance Center. I bilaga 1 längst bak i 
arbetet kan du se bilder på materialen i 
naturlig storlek.  

i ett hudfärgat, genomskinligt tyg så var ihop delarna till en slags tröja. Fliken på 
tanken att det skulle ge illusionen av att toppen skulle säkert flyga upp under dansen 
fransbandet hänger fritt och endast är fäst och kunna bli irriterande varje gång den slår 
kring handleden. mot kroppen, så jag planerade ett tunt 

strassbeklätt band från fliken som fästs i 
Idéskiss 3 ändrades ganska mycket, jag ville bältet. 
inte att dräkten skulle vara helt utan färg, 
eftersom Janina måste sticka ut på I presentationsskiss 5 behöll jag spetsen 
dansgolvet bland de 23 andra dansarna men valde en rosa nyans, ärmarna skulle 
under den gemensamma minuten (FDO, vara genomskinliga, men toppen måste 
2011b, s. 7). Så jag ändrade toppen till röda täckas med ett lycratyg under för att bli 
nyanser. Jag flyttade ner ärmarna för att det godkänt som tävlingsdräkt. Byxorna skulle 
ska se ut som lösärmar och satte till en krage täckas helt, men ganska glest med strass. I 
som ska ge illusionen av ett halsband när presentationskiss 6 valde jag att använda 
stenar fästs på det hudfärgade tyget. Jag fransar, så jag valde ett täckande lycratyg 
valde att använda hudfärgat tyg för att istället för spets, för att det inte skulle hända 
Leppänen (personlig kommunikation, för mycket. Tubdelen skulle vara av ett 
13.1.2012) hade berättat att det är svårt att glittrigt tyg och mellan fransraderna skulle 
få lösärmar att hållas på plats under hela strass fästas så att det gnistrar till när 
dansframförandet. Dessutom är det för- fransarna flyger upp. Byxorna skulle vara 
bjudet att använda tubtoppar (FDO, 2011b, svarta men ha ett glittrigt tyg till bältet och 
s. 4), så det hudfärgade tyget skulle binda endast dekoreras med strass i byxfållen.
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Jag började med att köpa ett billigt lycratyg liv i närmaste storlek och ändrade måtten så 
och spets i stretch som skulle sys upp till en att de skulle passa Janina. Eftersom boleron 
toile för provning. Lycratyget var lite för skulle sys fast i halterneck toppen så hade 
tunt, men efter att jag hade räknat ut jag planerat ärmen som en raglanärm. På 
stretchprocenten enligt modellen i grund av att toppens halterneck band inte 
mönsterkonstruktions-boken Kuosittelu går från ärmhålan utan en bit in på 
(Taatila, 1996, s.228),  kom jag fram till att framstycket, så skulle ärmen få en lite annan 
tyget hade ungefär samma stretchprocent, form framtill. Jag konstruerade först ett 
som det tyg jag skulle använda till den förslag till ärmen och rådfrågade sedan min 
slutliga dräkten. Jag minskade Janinas mått, handledare Bergqvist (personlig kommuni-
endast på bredden, enligt hur stretchigt kation, 2.3.2012) för att få det att stämma. 
tyget var, jag utgick från tabellen i boken Jag var även orolig för att ärmen skulle börja 
Designing and Patternmaking for Stretch strama över axelkullen, Bergqvist för-
Fabrics (Richardson, 2008, s.75). Spetsen klarade att jag måste spjälka ärmen från 
jag valt var lite för täckande, men båda axelkullen och upp över axeln och göra en 
tygerna var i samma färg, så jag skulle i alla söm där för att det inte skall börja strama 
fall få en idé om hur det fungerar att ha en över axeln. Jag hade velat undvika denna 
hel dräkt i samma färg. extra söm, men enligt Bergqvist var den 

nödvändig för att det skulle sitta bra, så jag 
Jag konstruerade basmönstret utgående tänkte om. 
från de nya måtten jag räknat ut. Jag utgick 
från Proteko:s grundmönster för byxor och 

5.1  Mönsterkonstruktion 

Bild 30, mönsterkonstruktion av top-
pens framstycke.
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nödvändig för att det skulle sitta bra, så jag 
Jag konstruerade basmönstret utgående tänkte om. 
från de nya måtten jag räknat ut. Jag utgick 
från Proteko:s grundmönster för byxor och 

5.1  Mönsterkonstruktion 

Bild 30, mönsterkonstruktion av top-
pens framstycke.
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För att kunna bestämma mig för hur jag 
skulle drapera toppen så gjorde jag några 
provdraperingar. Till toppens bakstycke 
gjorde jag fyra typer av draperingar. Jag 
ställde dockorna med draperingarna sida 
vid sida och ställde mig på avstånd för att 
avgöra vilken som såg bäst ut.

jag tester även till den. Till förslag 1 hade jag 
endast tillsatt lite vidd i sidorna utgående 
från toppens basmönster. Det blev alldeles 
för lite, det skapades knappt någon 
drapering. Till förslag 2 satte jag till mer än 
dubbelt så mycket vidd i nedre kanten och 
det blev bättre, men tyget låg fortfarande 
rakt över bysten. Så till förslag 3 klippte jag 
upp mönstret på två ställen för att ge mera Drapering 1, veckades uppåt vilket gav en 
vidd. Jag blev nöjd med det sista förslaget upplyftande effekt, men vecken blev för 
och bestämde mig för att använda det. stora. Drapering 2 rynkades i sidorna, den 

fick snygga och lagom stora rynkor. Dra-
pering 3, veckades neråt, det blev inte så 
snyggt. Den såg ut att börja hänga och förde 
blicken neråt, dessutom började tyget se 
ljusare ut. Drapering 4 veckades åt olika 
håll, den såg rätt bra ut, men vecken blev för 
stora. Jag valde drapering 2 för jag tyckte att 
den fungerade bäst. 

För att få rätta vidden och längden på 
draperingen på toppens framstycke gjorde 
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5.2  Provdrapering

Bild 31, provdraperingar till toppens 
bakstycke.
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När alla mönsterdelar var klara så klippte nöjd och hon sa att den kändes bra. Jag 
jag till tygen och började sy toilen. Jag sydde tyckte att byxorna såg lite för höga ut, så jag 
ihop alla delar på tretrådig industri frågade vad hon tyckte, om de borde sänkas 
överlockare och fick fundera en stund på i midjan. Janina tyckte de var okej, att det är 
sömnadsordningen för att det skulle bli bra att de är tillräckligt höga baktill, så att 
smidigast att sy ihop. För att få draperingen det säkert täcker när hon hoppar och gör 
på toppens bakstycke att hålla och inte dras olika dansrörelser (Ilkka, personlig kom-
ut när plagget stretchar så sydde jag fast ett munikation, 8.3.2012). Jag tyckte att det var 
gummiband i sidans sömsmån. Jag använde något som inte stämde så jag tog foto vid 
hemsymaskin med tvillingnål för att fålla provningen för att kunna se efteråt om det 
kanter och sy i gummiband i byxorna. var något som måste ändras. 

Provningen gick bra, det var några 
småändringar som måste göras, men ändå 
så pass lite att jag inte behövde sy en till 
toile. På toppens framstycke hade nack-
bandet blivit för långt, så det måste kortas 
av och så behövdes också limtyg för att få 
det lite stelare. Ovanför bysten var toppen 
lite vid, så den måste tas in. Jag 
kontrollerade att det inte var något som 
verkade strama och frågade om Janina var 

5.3  Toilesömnad och provning
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Bilder 32-34, s. 53, provdraperingar 
av toppens framstycke.

1 2 3
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Jag började med att ta in vidden i urring- jag behövde göra ytterligare ändringar på 
ningen på toppen samt kortade av nack- mönstren. Spetsen hade samma stretch-
bandet. Med hjälp av fotona försökte jag procent som toilespetsen bara den svängdes 
avgöra vad som behövde ändras. Janina har på längden. Spetsmönstret var även vack-
ganska kort överkropp så avståndet mellan rare på den ledden. Toppens lycratyg var 
topp och byxlinning blev väldigt litet, inom ramen för superstretchtyg (Richard-
speciellt mitt bak, för att framhäva midjan son, 2008, s.75), men stretchprocenten var 
valde jag att öka på avståndet. Toppens 90 procent jämfört med toiletygets 74 pro-
nedre kant höjdes 1 cm mitt fram och 2 cm cent, så min handledare (Bergqvist, person-
mitt bak. Byxorna sänktes 2 cm mitt fram lig kommunikation, 17.3.2012) föreslog att 
och 1 cm mitt bak. På fotona syns det också jag skulle minska toppens vidd på det inre 
att det slår små veck på byxorna, i grenen lagret, för att det inte skulle kännas som att 
samt bak på låren. Jag satte till 0,5 cm på toppen sitter för löst. Så både fram- och 
insidan av låret på båda byxmönstren samt bakstycket minskades med 2,5 cm vardera. 
mitt fram vid grenen för att undvika att Tyget till byxorna hade mindre stretch-
vecken bildades. Janina har ganska breda procent än toiletyget, 40 procent  jämfört 
axlar, Y-form, så för att balansera upp det med toiletygets 74 procent. Jag räknade om 
satte jag till 1,5 cm per sida i nedre kanten måtten för vidd enligt tabellen (Richard-
av byxbenen. son, 2008, s.75), klippte upp både fram- och 

bakstycke på mitten och satte till 1 cm på 
När jag fick tygleveransen, så räknade jag ut båda mönstren. I bilaga 2 kan du se de 
stretchprocenten för alla tyg för att se om slutliga mönstren i skala 1:4.  

5.4  Analys och ändringar av mönster
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Bild 35, s. 55, utmärkning av ändring-
ar på toilen.

förkortning av axelband

intagning av vidd
ovanför bysten

ökning av vidd i byxben,
för att balansera upp axlar 

 och stuss

höjning av toppens
undre kant samt
sänkning av byx-
linningen, för att 

få en mera balan-
serad silhuett

ökning av vidd för
att undvika veck

ökning av vidd för
att undvika veck
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Mönsterdelarna placerades på tyget och 1 på plats. Efter att toppens draperade lager 
cm sömsmån tillsattes längs kanterna och i sytts ihop provades den på docka och satt 
fållar tillsattes 2-4 cm. 4 cm tillsattes i för löst så den syddes ytterligare in en halv 
byxfållen och -linningen, så att jag ännu centimeter per sida, i sömsmån syddes även 
kunde höja och sänka vid behov. Plaggen ett gummiband i för att draperingen skall 
syddes med fyratrådig industri överlockare hålla även när plagget töjs ut. Ett rakt bälte 
för att sömmarna säkert skulle hålla. gjordes av det glittriga lycratyget och limtyg 
Fållarna syddes med flatlockaren. På med stretch i stryktes på för att bältet skulle 
insidan av toppens framstyckes överkant bli lite stelare. Jag gjorde även två förslag till 
samt bakstyckets nedre kant syddes ett hårband, det ena gjordes av ett gummiband 
silikonband fast så att toppen ska hållas på som kläddes över med toppens tyg och det 
plats. Jag hade även tänkt fästa silikonband i andra gjordes av ett ganska slappt rött 
ärmkanten, för att den inte skulle börja spetsgummiband som stärktes med ett 
klättra upp längs armen, men min vanligt vitt gummiband under. 
handledare avrådde mig eftersom det inte 
skulle töja tillräckligt och det kunde hända 
att ärmen börjar strama när Janina dansar 5.5.1  Provning av dansdräkten
och ska göra snabba rörelser (Bergqvist, 
personlig kommunikation, 17.3.2012). Plaggen gjordes så långt klara att de kunde 

provas och de sista justeringarna gjordes 
Jag fäste limtyg på toppens nackband för att under provningen. Helheten såg bra ut och 
det inte skall töja och på så sätt hållas bättre mellanrummet mellan topp och byxa var i 

5.5  Tillskärning och sömnad
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Bild 36, s. 57, Swarovski strasstenar 
till dansdräkten, beställda från 
Alemana Dance Center.

Bild 37, s. 58, tyger och fransar till 
dansdräkten, beställda från Flippi.

Bild 38, s. 60, tillskärning av bolero.
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bättre balans, efter att avståndet ökats. röra på sig och granskade sedan igen. Det 
Toppen satt bra förutom att fållen på blev egentligen inte bättre så jag lät det vara 
draperingen framtill måste justeras en som det var. Bak på låren bildades fort-
aning. Toppens båda tyglager var hopsydda farande veck och jag provade även här att ta 
i toppens nedre kant på bakstycket, men in lite, men det hjälpte inte här heller. Jag 
sömmen får fortsätta in en bit på fram- rådfrågade Bergqvist (personlig kom-
stycket så att det binds ihop och skapar en munikation, 19.3.2012) efter provningen 
snyggare övergång till draperingen. Jag och hon trodde att det var grenkurvan bak 
fäste även fransar med nålar under ärmarna som var för kort och därför bildades det 
för att se hur det så ut, på ena ärmen sattes veck bak på låren. Jag antar att grenkurvan 
två rader och på den andra ärmen en rad, för framme också var lite för kort, eftersom det 
att det skulle vara lättare att jämföra. inte hjälpte att ta bort av vidden. Detta gick 
Eftersom stödbandet i nedre kanten på inte att rätta till i efterhand och kommer 
fransarna ännu var kvar så verkade de lite antagligen inte att synas när Janina dansar, 
fylligare, men Janina (Ilkka, personlig men jag vet till nästa gång vad dessa veck 
kommunikation, 19.3.2012) och jag kom kan bero på.
fram till att två rader skulle bli bra om den 
ena fästs direkt vid ärmsömmen och den Jag visade även de två förslagen till 
andra raden ett par centimeter bakom. hårbanden för Janina och vi försökte avgöra 

vilket som skulle passa bäst. Vi kom fram 
Byxorna satt rätt bra, men i sidsömmen till att det överklädda gummibandet skulle 
mellan höft och stuss behövde de sys in en bli bäst, eftersom det vita gummibandet på 
aning. Framme vid grenen blev det lite veck, det andra förslaget skymtade fram under 
det såg ut som att det pöste, men jag det röda spetsgummibandet.
provade ta in lite av vidden och bad Janina 

61 | DISCO AURORA

Bild 39, s. 62, toile: hårband med rött 
spetsgummiband.

Bild 40, s. 62, toile: hårband med tyg-
beklätt gummiband.
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Bältet och toppens draperade flik, som ska 
fästas i byxans linning, fick tryckknäppen 
fastsydda för att delarna ska hållas på sin 
plats. Till hårbandet gjordes de tygöver-
klädda gummibanden, men det var rätt 
svårt att få ett jämnt resultat eftersom tyget 
töjde så mycket. Jag provade även att tråckla 
fast tyget innan jag sydde, men det gav ett 
ännu sämre resultat. Jag hade alternativt 
kunnat sy en kanal av tyget, men det hade 
gjort att bandet hade blivit ännu tjockare på 
grund av extra sömsmån. Så jag nöjde mig 
med resultatet och även om det på nära håll 
ser lite ojämnt ut, så syns det inte sen när 
Janina dansar. 

När plaggen var färdigt sydda limmades 
strasstenar fast. Jag hade redan innan jag 
beställde stenarna gjort upp en plan över 
hur jag skulle fästa stenarna för att jag skulle 
kunna räkna ut hur stor mängd jag skulle 
beställa. Jag använde stenar av färgerna 
Crystal AB och Light Siam AB (röd nyans), 
klassen AB har en yta som påminner om 
pärlemor och den fångar upp färger från 
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5.5.2  Slutfinish 

Efter provningen gjordes slutliga justering-
ar i sömnaden, extra vidd i byxorna syddes 
in och toppens fåll på framstycket korri-
gerades. Jag hade tänkt sy fast fransarna på 
ärmarna med symaskin, men eftersom 
ärmen var så åtsittande så blev det svårt att 
komma åt för att få det snyggt och utan att 
sy fast fransändorna från den intilliggande 
fransraden. Så efter ett försök beslöt jag att 
sy fast fransarna för hand, med efterstygn, 
ändorna förstärktes med sicksack så att det 
säkert skall hålla. Jag hade först tänkt sy fast  
bh:n i plagget, men vid provningen beslöt 
jag att inte göra det, dels för att det inte 
skulle behövas och för det andra skulle det 
antagligen vara svårt att knäppa ihop den 
under den tajta toppen. För att bh:n ändå 
skulle hållas på plats fästes tre länkar med 
tryckknäppen under toppens nackband, 
som håller bh-bandet gömt under toppen. 
Bh:n hade löstagbara axelband, men för att 
det säkert skulle räcka runt nacken syddes 
banden ihop och kapades till önskad längd. 
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5.5.2  Slutfinish 
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dess omgivning. De röda stenarna i storlek det lyckades inte alltid, men det gick ganska 
SS20 användes på byxorna, spetsboleron lätt att putsa bort efteråt med bomulls-
samt på banden till hårdekorationen. De pinnar. Det gick åt 1067 stenar till hela 
kristallfärgade stenarna beställdes i tre olika dräkten. I bilaga 3 kan du se på snitt-
storlekar, SS40 som limmades på nack- bilderna hur plaggen är sydda och i bilaga 4 
bandet, SS30 till bältet samt bältes- finns produktkorten med materialåtgång 
spännena och SS20 till bältet, bältes- för varje del av dräkten.
spännena och rektangeln på hårbandet.

Jag använde ett lim av märket Rest-Elegance 
som Janina (Ilkka, personlig kommuni-
kation, 13.1.2012) hade rekommenderat, 
eftersom hon använt det tidigare och visste 
att strassen skulle hållas på plats. Till 
byxorna använde jag plastschabloner som 
jag gjorde enligt den mall jag gjort upp vid 
materialuträkningen. Jag följde Leppänens 
(personlig kommunikation, 13.1.2012) tips 
om hur jag skulle limma stenarna, jag klick-
ade ut limmet och lät det torka någon minut 
och satte sedan försiktigt på stenarna och 
pressade på lite, sedan väntade jag och 
pressade ännu en gång för att de skulle fästa 
ordentligt. På detta sätt undvek jag att 
limmet pressades ut vid sidan om stenen, 
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Bild 41, s. 63, provning, dansdräkten 
framifrån.

Bild 42, s. 64, provning, dansdräkten 
bakifrån.

Bild 43, s. 65, fastsömnad av fransar, 
efterstygn. 
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När helheten fotograferades gjordes även Janina var nöjd med resultatet, det kändes 
den slutliga testen av dräkten. Janina  bra att dansa i dräkten och den såg ut som 
dansade medan fotografen Emma Sten- hon hade förväntat sig efter att hon hade 
lund knäppte bilder. På detta sätt var sett den slutliga skissen (Ilkka, personlig 
dräkten  i sitt rätta element på bilderna och kommunikation, 27.3.2012). Jag frågade 
jag fick se koreografin som Janina hade övat om hon ville att jag skulle ändra fast-
in. Dräkten var mycket vacker på Janina och sättningen av toppens draperade flik och i 
hon verkade känna sig bekväm i den. så fall skulle jag fästa dem i ett par under-
Danskoreografin var inte helt färdig, men byxor för att undvika dragningen i byxorna. 
det jag fick se var väldigt energiskt. Janina Janina stördes inte av dragningen, men hon 
(I lkka, personlig kommunikation, tyckte att ett par extra underbyxor kunde bli 
27.3.2012) förklarade att danssalen var för rätt obekvämt, så jag lät fastsättningen vara 
liten, så hon kunde inte dansa fullt ut. Vad som den var. Efter fotograferingen gjorde 
jag märkte vid fotograferingen var att jag de sista justeringarna för att dräkten 
toppen lyfter när Janina gör hopp och skulle sitta perfekt under hela dansen. 
rörelser med händerna utsträckta uppåt, Knäppningen för bältet flyttades så att det 
vilket gör att bh:n blir synlig och den skulle hållas rakt mitt bak, bh:ns främre 
draperade fliken drar i byxorna. Drag- nedre kant syddes fast i toppens inre lager 
ningen syns på fotografi, men det är och slutligen sattes två länkar till under 
ingenting ögat hinner se medan hon dansar. toppens nackband så att bh-bandet inte 
Bältet fick höjas mitt bak, eftersom Janina skulle skymta fram. 
har ganska stor svank. 

5.6 Dräkten sattes på prov
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Bild 44, s. 67, applicering av 
strasstenar på byxor.

Bild 45, s. 67, lim på tork på 
spetsboleron.

Bild 46, s. 68, placering av stenar på 
nackbandet till halterneck-toppen.

Bild 47, s. 70, tryckknappar för 
fastsättning av topp och byxor.
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5.7  Fotogalleri
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Bilder 48-54, s. 71-74, Janina Ilkka i 
tävlingsdräkten för disco dance, Disco 
Aurora (Stenlund, 2012). 
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Bilder 48-54, s. 71-74, Janina Ilkka i 
tävlingsdräkten för disco dance, Disco 
Aurora (Stenlund, 2012). 







6  REFLEKTION, RESULTAT
OCH ANALYS

I detta kapitel kommer jag att berätta om mina tankar under processen 
och analysera hur slutresultatet blev.
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6.2  Resultat och analys 

Resultatet blev en röd tävlingsdräkt som kunder. När jag gjorde mönster till plaggen 
passar Janina väldigt bra. Modellen fram- så utgick jag från grundmönster, men 
häver hennes kropp på ett bra sätt och senare i processen kom jag fram till att det 
dräkten påminner till viss del om Janinas antagligen hade varit smidigare att göra upp 
tidigare tävlingsdräkter och på så sätt tycker mönstren från början helt utgående från 
jag att jag lyckats fånga hennes stil. Dräkten kundens mått, istället för att ändra måtten 
är feminin med spets och draperingar, men på ett befintligt mönster. När jag hade gjort 
färgen och fransarna gör den effektfull och i toilen till dräkten var jag lite orolig för att 
vissa danssteg påminner hon om en mata- modellen hade blivit helt fel för Janinas 
dor. Dräkten har inslag av latin och jag figur, men genom små justeringar och med 
tycker att det passar disco dance väldigt bra, det rätta materialet så blev det trots allt bra. 
eftersom den ursprungliga diskodansen tog Med några ändringar hade dräkten kunnat 
influenser från latindanser. Eftersom bli ännu bättre, bl.a. genom att öka längden 
dräkten har spetsinslag, så tycker jag att det på genkurvan och på så sätt undvikit vecken 
är bra att den inte visar mera hud, på så sätt som bildas framme vid grenen och bak på 
blir den effektfull utan att bli för lättklädd. låren. I och med att jag tog in vidden mitt 

fram på toppen så miste jag en del av 
För mig som blivande formgivare är draperingen, jag kunde ha valt att endast 
passform, färger och skärningar viktiga. Jag minska vidden på det undre tyglagret. Det 
vill själv alltid bära kläder som framhäver blev också mycket tryckknappar mitt fram 
min kropp på bästa sätt och det är något på byxorna eftersom jag fäste bältet och 
som jag också vill ge till mina blivande toppens draperade flik där. Jag kunde t.ex.

När jag bestämt mig för att göra en disko- att min designstil är ganska klassisk och ele-
dansdräkt var jag väldigt inspirerad, jag gant, jag vill inte att det jag skapar blir 
skulle göra något som stack ut och var helt osmakligt. Jag stod inför ett dilemma, hur 
annorlunda jämfört med vad jag tidigare jag skulle kombinera klassiskt med en stil 
hade gjort. Jag var inte hemskt van att sy i som grundar sig i 1970-talets glamourösa 
stretchiga tyger, men jag ville gärna lära mig och överdrivna diskomode. 
mera. Jag har aldrig varit en person som 
fastnar för en speciell stil, jag tycker om att Jag hade turen att få göra dansdräkten till 
variera och när jag ger mig in i något nytt så Janina Ilkka som har en rätt nertonad och 
försöker jag göra det helhjärtat. Under min klassisk stil, jämfört med många andra 
utbildning har jag med varje projekt strävat diskodansare. Janina är ganska försiktig och 
till att lära mig något nytt och utmana mig blyg och det var rätt svårt att få reda på vad 
själv, i det avseendet var examensarbetet hon tyckte om det jag gjort. Jag ställde 
inget undantag. frågor, men fick inte alltid något direkt svar. 

I efterhand är jag därför glad att Janina 
När jag började forska i ämnet och såg de hade möjligheten att träffas så många gång-
första videoklippen på disco dance blev jag er för att se skisser och göra provningar. Jag 
trots allt lite orolig. Jag tyckte att både litade trots allt på att Janina skulle säga till 
kläder och dans stod för ”more is more”, att om något kändes helt fel, fram till dess fick 
dansaren på en minut skulle göra så många jag följa min egen instinkt. 
rörelser som möjligt och i en dräkt med 
överdrivet mycket dekorationer. Jag anser 

6.1  Mina tankar
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Disco Aurora, är namnet på dräkten. Aurora 
kommer från Aurora Borealis, som betyder 
norrsken (Wikipedia, 2012), men som även 
är klassen på de strasstenar jag har fäst på 
dräkten. Norrskenet är något speciellt för 
Finland och det är ett tyst fenomen som är 
väldigt effektfullt visuellt. Norrskenet kan 
även ha röd färg vilket också kan kopplas till 
dräkten. Fenomenet har genom tiderna 
haft olika benämningar och ett av dem är 
”Dance of the Spirits” (Wikipedia, 2012), 
vilket passar bra i detta sammanhang. Jag 
valde att använda Aurora eftersom jag 
tycker att det skulle passa dräkten samt 
dansaren, de kan verka tysta, men när 
dansen väl börjar så är de väldigt effektfulla.

79 | DISCO AURORA

Bild 55, strasstenar.

ha fäst toppen i ett par underbyxor och på så som Leppänen (personlig kommunikation, 
sätt undvikit en del av knapparna samt 13.1.2012) gett mig. Själva dräkten och 
dragningarna i byxorna, men det skulle strasstenarna fick kosta 250-300 € vardera. 
antagligen ha blivit obekvämt för dansaren Prisuppgifterna för dräkten gav Leppänen 
och det handlade trots allt om att göra en enligt vad hon tidigare betalat för att hon 
dansdräkt som fungerade för dansaren.  låtit någon sy upp basen till dansdräkten. 

Själva dräkten med dess tyger och andra 
Leppänen gav några kommentarer på slut- material slutade på 182 € och strasstenar 
resultatet efter att Janina hämtat hem samt lim blev 187 €. Så endast i 
tävlingsdräkten. Leppänen tyckte att materialkostnader blev dräkten 370 €. Om 
dräkten var otroligt vacker och att den jag skulle tillägga arbetskostnader så skulle 
passade Janina mycket bra. Hon tyckte att dräkten bli åtminstone 1200 €. Det finns ett 
överdelens skärning var vacker, att behov av tävlingsdräkter för disco dance, 
drapering hade fint fall och att underdelen men jag vet inte om dansarna skulle vara 
var perfekt. Enligt Leppänen har Janina beredda att betala för att någon gör en 
sagt att hon för en gångs skull har en diskodansdräkt i sin helhet, inklusive 
tävlingsdräkt där hon kan dansa fullt ut, strasslimning, i Finland. Leppänen berät-
utan att vara rädd för att någon del eller tade nämligen att hennes dansare ofta del-
fastsättning sviker. Leppänen var också tar i flera dansserier under en tävlings-
intresserad av att fortsätta samarbetet i säsong och det betyder att en dansare skulle 
framtiden. (Leppänen, personlig kom- sätta ut omkring 2500 € för två tävlings-
munikation, 23.4.2012). dräkter. Jag förstår också  dansarna ifall de 

av ekonomiska skäl väljer att limma på 
Både jag och beställarna blev nöjda med strasstenarna själva, eftersom det tog mig 
resultatet och jag höll mig inom budgeten 14 timmar att fästa alla stenar.     
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munikation, 23.4.2012). dräkter. Jag förstår också  dansarna ifall de 
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Både jag och beställarna blev nöjda med strasstenarna själva, eftersom det tog mig 
resultatet och jag höll mig inom budgeten 14 timmar att fästa alla stenar.     
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drapering och boleron, så har det gett något många provningar för att det jag sydde 
nytt till tävlingsdansen disco dance. Målet skulle sitta bra på kunden. Jag tror och 
för projektet var att formge och tillverka en hoppas att jag med tiden och erfarenheten 
fungerande tävlingsdräkt för Janina Ilkka. kommer att lita på mina kunskaper och 
Jag tycker att tävlingsdräkten fyller sin kunna läsa kunden bättre och på så sätt bli 
funktion, den sitter bra på Janina och hon mera säker, men överlag är jag väldigt nöjd 
har sagt att det känns bra att dansa i dräkten med resultatet och processen.  
och dessutom kommer hon helt säkert att 
synas bland de andra tävlingsdansarna, så Nu när dräkten är klar så har alla problem 
därför tycker jag att jag har nått mitt mål. och utmaningar på vägen glömts bort och 

jag är nöjd. Jag väntar med spänning på hur 
Jag är glad att jag valde att skriva mitt det kommer att gå för Janina i FM-tävling-
examensarbete om disco dance samt arna i disco dance i Uleåborg den 12 maj 
tillverka en hel dräkt från början till slut. Jag 2012. Om allt går bra för henne så kommer 
skulle bra kunna tänka mig att sy upp flera tävlingsdräkten även att visas upp på EM-
tävlingsdräkter för disco dance i framtiden, tävlingarna i Danmark, 5-7 juli 2012.
för det är väldigt roligt och kreativt. Nu 
känner jag mig säkrare på att sy i trikå och 
det var också väldigt givande att arbeta med 
en kund. Kundarbetet gav en bra erfarenhet 
eftersom det är vad jag tänkt arbeta med i 
framtiden. Jag har inte ännu gjort så många 
kundarbeten där jag varit med under hela 
processen och jag märkte att det var väldigt 
viktigt för mig att få feedback och att göra 

7  AVSLUTNING

Syftet med mitt slutarbete var att lära mig 
mera om disco dance. Jag gjorde litteratur-
forskning och jag hittade det väsentliga 
som jag behövde för att kunna slutföra 
projektet. Genom att jag fördjupat mig i  
diskodansen ursprung, hur den utvecklats 
och kriterierna för tävlingsdansen disco 
dance så har jag kunnat formge och tillverka 
en tävlingsdansdräkt som är tidsenlig och 
passar dansgrenen. Jag har fått en förståelse 
för varför tävlingskläderna ser ut som de gör 
och insett att de har väldigt mycket inslag 
från 1970-talets diskomode. Med tävlings-
dräkten ville jag få fram diskodansarens 
personlighet och uttrycksform i dansen och 
samtidigt komma med något nytt till disko-
dansdräkterna. Jag tycker att jag lyckats få 
fram Janinas personlighet i dansdräkten 
och det har jag lyckats med tack vare möten 
med Janina, att jag ställt frågor och lyssnat 
till henne samt sett bilder på hennes 
tidigare diskodansdräkter. Dräkten är 
ganska klassisk och kanske inte så revolu-
tionerande för klädbranschen, men genom 
att ta med några få element så som 
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Bilder och foton

Pärmbilder, Janina Ilkka i tävlingsdräkten för disco dance, Disco Aurora; foto 
(Stenlund Emma, 2012) och layout (Elenius Jenny, 2012).

Bilder 1-7, teckningar är gjorda av skribenten (Elenius Jenny, 2012).
Bild 8, s. 26, Janina Ilkka vann EM-guld i disco dance år 2010, Janinas privata foto 
(fotograf okänd, 2010).
Bild 9, s. 30, Janina Ilkka, foto (Elenius Jenny, 2012). 
Bild 10, s. 30, Janina i korall- och svartfärgad tävlingsdräkt från år 2011, Janina Ilkkas 
privata foto (Leppänen Päivi, 2011).
Bilder 11-47, skisser, teckningar och foton är gjorda/tagna av skribenten (Elenius 
Jenny, 2012).
Bilder 48-54, s. 71-74, Janina Ilkka i tävlingsdräkten för disco dance, Disco Aurora; 
foto (Stenlund Emma, 2012).
Bild 55, strasstenar, foto (Elenius Jenny, 2012).

s. 3-4, Diskonostalgi, diskokula, illustration (Elenius Jenny, 2012).
s. 17-18, Tävlingsdansen – disco dance, tävlingsdansdräkt för disco dance, 
illustration (Elenius Jenny, 2012).
s. 27-28, Formgivningsprocessen, grundskiss, skiss och foto (Elenius Jenny, 2012).
s. 47-48, Tillverkning, strasstenar från Swarovski, foto (Elenius Jenny, 2012).
s. 75-76, Reflektion, resultat och analys; detaljbild av diskodansdräkten Disco 
Aurora, foto (Stenlund Emma, 2012).
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s. 83-84, Källförteckning, källor, illustration (Elenius Jenny, 2012).
Bilagor, gem, foto (Elenius Jenny, 2012).
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BILAGA 1

Förteckning över bilagor

BILAGA 1
Materialbilder i naturlig storlek

BILAGA 2
Mönster till byxor, skala 1:4
Mönster till topp, skala 1:4

BILAGA 3
Snittbilder, byxor
Snittbilder, topp
Snittbilder, hårdekoration

BILAGA 4
Produktkort, byxor
Produktkort, topp
Produktkort, hårdekoration
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Glittrigt lycratyg

Sytråd

Gummiband blandmaterial Längd: 80 cm bredd: 24 mm svart

100 % PES 1 rulle 500 m röd, Coats Duet 
nr. 8230

PA/EL-blandning, 
stretch på bredden 
40 % och på längden 
50 % 

längd: 120 cm bredd: 145 cm röd med metall-
liknande prickar 
(glittrar)

Tryckknappar metall 6 st. (hela knappar)
2 st. (endast ena hal-
van)

17 mm silver

Limtyg 100 % PES, stretch längd: 12 cm bredd: 100 cm vit

Strasstenar Swarovski kristall,
glas

Swarovski kristall,
glas

Swarovski kristall,
glas

477 st.

96 st.

162 st.

SS 20

SS 30

Crystal Aurore 
Boreale

Crystal Aurore 
Boreale

Light Siam Aurore
Boreale

Strasstenar

Strasstenar SS 20

Material Kvalitet Mängd Storlek FärgDISCO AURORA
Designer: 
Jenny Elenius

Plagg: Byxor med
löstagbart bälte 

Storlek: C 36
(kundens mått)

Tävlingssäsong: 
2012

P

Skötselråd:

-Delar av plagget kan handtvättas försiktigt med 
vatten, men strasstenarna bör inte komma i kontakt 
med vatten.
-Stryk försiktigt från avigsidan, undvik att stryka på 
limmet!
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Sytråd
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100 % PES 1 rulle 500 m röd, Coats Duet 
nr. 8230

PA/EL-blandning, 
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50 % 

längd: 120 cm bredd: 145 cm röd med metall-
liknande prickar 
(glittrar)

Tryckknappar metall 6 st. (hela knappar)
2 st. (endast ena hal-
van)
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Limtyg 100 % PES, stretch längd: 12 cm bredd: 100 cm vit

Strasstenar Swarovski kristall,
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Swarovski kristall,
glas
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Material Kvalitet Mängd Storlek Färg

Skimrande lycratyg

Spetstyg

längd: 80 cm bredd: 145 cm

bredd: 160 cm

mörk korallröd

röd

PA/EL-blandning, 
stretch på bredden 
90 % och på längden 
60 % 
PA/EL-blandning, 
stretch på bredden 
44 % och på längden 
60 % 

längd: 90 cm

Sytråd

Sytråd

Bältesspännen

Fransar 100 % CV längd: 2 m bredd: 15 cm röd

Silikonband

Bomullsband 100 % CO längd: 27 cm rödbredd: 13 mm

100 % PES

100 % PES

metall

silikonblandning

1 rulle

1 rulle

2 st.

längd: 75 cm bredd: 1 cm transparent, glansigt

silver

200 m

200 m

50 mm x 41 mm, 
bältesbredd: 40 mm

röd, Coats Duet 
nr. 8230
mörk korallröd, 
Coats Duet nr. 8727

DISCO AURORA
Designer: 
Jenny Elenius

Plagg: topp (halter-
neck topp/bolero) 

Storlek: C 38
(kundens mått)

Tävlingssäsong: 
2012

P

Skötselråd:

-Delar av plagget kan handtvättas försiktigt med 
vatten, men strasstenarna bör inte komma i kontakt 
med vatten.
-Stryk försiktigt från avigsidan, undvik att stryka på 
limmet!



Material Kvalitet Mängd Storlek Färg

Skimrande lycratyg

Spetstyg

längd: 80 cm bredd: 145 cm

bredd: 160 cm

mörk korallröd

röd

PA/EL-blandning, 
stretch på bredden 
90 % och på längden 
60 % 
PA/EL-blandning, 
stretch på bredden 
44 % och på längden 
60 % 

längd: 90 cm

Sytråd

Sytråd
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Silikonband

Bomullsband 100 % CO längd: 27 cm rödbredd: 13 mm

100 % PES

100 % PES

metall

silikonblandning

1 rulle

1 rulle

2 st.

längd: 75 cm bredd: 1 cm transparent, glansigt

silver

200 m

200 m

50 mm x 41 mm, 
bältesbredd: 40 mm

röd, Coats Duet 
nr. 8230
mörk korallröd, 
Coats Duet nr. 8727

DISCO AURORA
Designer: 
Jenny Elenius

Plagg: topp (halter-
neck topp/bolero) 

Storlek: C 38
(kundens mått)

Tävlingssäsong: 
2012

P

Skötselråd:

-Delar av plagget kan handtvättas försiktigt med 
vatten, men strasstenarna bör inte komma i kontakt 
med vatten.
-Stryk försiktigt från avigsidan, undvik att stryka på 
limmet!



DISCO AURORA
Designer: 
Jenny Elenius

Plagg: hår-
dekoration 

Storlek: 54 (kun-
dens hattstorlek)

Tävlingssäsong: 
2012

P

Skötselråd:

-Delar av plagget kan handtvättas försiktigt med 
vatten, men strasstenarna bör inte komma i kontakt 
med vatten.
-Stryk försiktigt från avigsidan, undvik att stryka på 
limmet!

Gummiband 58 % PES, 42 % EL längd: 32 cm bredd: 5 mm svart

Strasstenar Swarovski kristall,
glas

Swarovski kristall,
glas

Swarovski kristall,
glas

Swarovski kristall,
glas

28 st.

24 st.

56 st.

130 st.

SS 20

SS 30

SS 40

Crystal Aurore 
Boreale

Crystal Aurore 
Boreale

Crystal Aurore 
Boreale

Light Siam Aurore
Boreale

Strasstenar

Strasstenar

Strasstenar SS 20

Tryckknappar

Tryckknappar

metall

metall

2 st. (endast ena hal-
van)
5 st. 

17 mm

7 mm

silver

silver

Limtyg 100 % PES, stretch längd: 10 cm bredd: 100 cm vit

Material Kvalitet Mängd Storlek Färg



DISCO AURORA
Designer: 
Jenny Elenius

Plagg: hår-
dekoration 

Storlek: 54 (kun-
dens hattstorlek)

Tävlingssäsong: 
2012

P

Skötselråd:

-Delar av plagget kan handtvättas försiktigt med 
vatten, men strasstenarna bör inte komma i kontakt 
med vatten.
-Stryk försiktigt från avigsidan, undvik att stryka på 
limmet!

Gummiband 58 % PES, 42 % EL längd: 32 cm bredd: 5 mm svart

Strasstenar Swarovski kristall,
glas

Swarovski kristall,
glas

Swarovski kristall,
glas

Swarovski kristall,
glas

28 st.

24 st.

56 st.

130 st.

SS 20

SS 30
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Crystal Aurore 
Boreale

Crystal Aurore 
Boreale

Crystal Aurore 
Boreale

Light Siam Aurore
Boreale

Strasstenar

Strasstenar

Strasstenar SS 20

Tryckknappar

Tryckknappar

metall

metall

2 st. (endast ena hal-
van)
5 st. 

17 mm

7 mm

silver

silver

Limtyg 100 % PES, stretch längd: 10 cm bredd: 100 cm vit

Material Kvalitet Mängd Storlek Färg



Skimrande lycratyg längd: 10 cm bredd: 145 cm mörk korallrödPA/EL-blandning, 
stretch på bredden 
90 % och på längden 
60 % 

Sytråd

Gummiband blandmaterial längd: 100 cm bredd: 11 mm vit

100 % PES 1 rulle 200 m mörk korallröd, 
Coats Duet nr. 8727

Limtyg 100 % PES, stretch längd: 10 cm bredd: 12 cm vit

Strasstenar Swarovski kristall,
glas

48 st. SS 20 Crystal Aurore 
Boreale

Swarovski kristall,
glas

46 st. Light Siam Aurore
Boreale

Strasstenar SS 20

Material Kvalitet Mängd Storlek Färg



Skimrande lycratyg längd: 10 cm bredd: 145 cm mörk korallrödPA/EL-blandning, 
stretch på bredden 
90 % och på längden 
60 % 

Sytråd

Gummiband blandmaterial längd: 100 cm bredd: 11 mm vit

100 % PES 1 rulle 200 m mörk korallröd, 
Coats Duet nr. 8727

Limtyg 100 % PES, stretch längd: 10 cm bredd: 12 cm vit

Strasstenar Swarovski kristall,
glas

48 st. SS 20 Crystal Aurore 
Boreale

Swarovski kristall,
glas

46 st. Light Siam Aurore
Boreale

Strasstenar SS 20

Material Kvalitet Mängd Storlek Färg



Tack till...
Janina Ilkka
Päivi Leppänen
Tuula Bergqvist
Eeva Dahlberg
Emma Stenlund

Jouni
Studiekompisar
Vänner
Familj

...och andra inblandade som på olika 
sätt har hjälpt och stöttat mig genom 
processen. Utan er hjälp hade jag inte 
lyckats ro detta projekt i land! 
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