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SAMMENDRAG 
 
I mitt eksamensarbeid ved Malmstens CTD, Linköpings Universitet, har jeg forsøkt å 
beskrive en prosess fra ide til ferdig produkt. Tanken bak har vært å fremheve treverk 
i et produkt som historisk sett er preget av edle metaller. Treverk gir et varmt og 
vennlig uttrykk. Ved å formgi et smykke i tre, er målet å få treverkets skjønnhet og 
eleganse frem i produktet og gi det et personlig preg. Arbeidsprosessen er inndelt i 
etapper, hver etappe er beskrevet og analysert i rapporten.  
 
Gjennom en inspirasjonsreise til Liv Blåvarp, en norsk smykkekunstner, har jeg fått 
innsikt i hva produksjon av smykker i tre kan innebære. Hennes arbeid har vært min 
viktigste inspirasjonskilde. Mitt formprosjekt ønsket jeg skulle resultere i et smykke 
som kan produseres i mindre nummererte serier, med størrelse tilpasset ”normalen” 
og uttrykksmessig kunne fremheve følelser fra våre fire årstider.  
 
Skisseetappen resulterte i tre ulike armbånd. Valget falt på armbånd, fordi denne 
typen smykke, synes jeg, kan sprite opp et hvilket som helst antrekk. Både store og 
små personer kan bruke det samme produktet. I rapporten er produksjonen av disse tre 
prototypene beskrevet med tekst og bilder.  
 
Prototypene utviklet seg fra armbånd 1 som tok lengst tid å produsere, til armbånd 3 
som er mest produksjonsvennlig. Samtidig er armbånd 3 det enkleste i uttrykk, men 
det mest populære i min nærmeste krets. I smykkene har treverkets fremtoning fått 
mye plass. Jeg har valgt å beholde de naturlige fargene og bruke dem bevisst, så 
mønster og kombinasjoner kun er av naturlige treslag. Kommentarer fra venner og 
kjente ble: Hvordan kan det bli så glatt og hvordan blir det slike mønster? Når 
interessen melder seg på denne måten har jeg oppnådd litt av mitt mål, de blir 
overrasket over tre som materiale på en positiv måte.  
 
Jeg har funderinger på utformingen av smykkene. De kan utvikles og bli bedre både i 
form og produksjonsvennlighet. Samtidig er jeg relativt fornøyd med resultatet, det er 
armbånd som fremhever treverket, de er lette og ledige på armen og gir bærer en 
følelse av egenhet og en viss verdighet. Armbåndene kan produseres med ulik indre 
diameter med enkle endringer, som gjør det mulig å tilpasse til ”normalen”. Jeg har 
valgt ut hvilke årstider jeg synes fremhever formen på de ulike prototypene, men det 
var litt for optimistisk å regne med at folk flest funderte på sinnestemningen rundt 
årstid og utsmykning. Jeg kan håpe at det like vel ubevisst fører til å forsterke 
kroppspråk og utstråling.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 
In my final work for the Bachelor Degree at Malmstens CTD, University of 
Linköping, I have tried to describe the process from the idea is conceived, to the final 
product is presented.  
 
My objective has been to emphasize the use of wood in a product that historically has 
been made of precious metals. Wood has a warm and friendly expression and 
character; soft and warm to its touch. By designing a piece of jewellery in wood, the 
goal is to let the beauty and elegance of wood through in the product. At the same 
time, I have aimed at giving it a personal touch. The work process is divided into 
stages; each stage is described and analysed in my report. 
 
Through a journey of inspiration to Liv Blaavarp, a Norwegian jewellery artist, I have 
gained insight in the production of wooden jewellery. Her work has been my main 
source of inspiration. I wanted my project to result in a piece of jewellery that can be 
produced in limited, numbered series. Its size should be adapted to an average, normal 
size. I wanted the piece of jewellery to express feelings related to the four seasons. 
 
The sketching stage resulted in three different arm rings. I chose arm rings because 
this is a piece of jewellery that is easily worn, and it adds energy to any outfit.  Both 
small and tall women can wear the same product. The production of these three 
prototypes is described with text and photos in my report. 
 
The prototypes developed from arm ring No.1, which took the longest to produce, to 
arm ring No. 3 which is most easily produced. Arm ring No. 3 has a simpler 
expression, but it was still the most popular arm ring in my test panel. The appearance 
of the wood has been paid much attention in the pieces of jewellery I have produced. I 
have chosen to keep the natural colours and use them consciously. This means that 
patterns and combinations are merely from natural wood. The test panel were 
surprised by the smoothness and the patterns of the wood. When my products spur 
this kind of interest, I have achieved some of my objective. 
 
I am still not totally satisfied by the design of the arm rings. They can be developed 
and improved in both shape, and how they are produced. At the same time, I am 
satisfied with the final result. The arm rings emphasize the character of wood as 
material; they are light and easy to wear. They also give the person who carries them 
a feeling of dignity and of being special.  
 
The arm rings can easily be produced in various sizes. I have selected the season of 
the year I think underlines the shape the three different prototypes. However, I was 
too optimistic in thinking that the test panel would reflect on the connection between 
the sentiment of a season and the jewellery they wear. I still hope my pieces of 
jewellery unconsciously strengthen the body language of the persons who wear them. 
 
 
 
 
 



FORORD 
 
Denne rapporten handler om mitt eksamensarbeid på Malmsten CTD. Jeg vil gjerne 
takke alle som har hjulpet meg til å få gjennomført arbeidet. Et stort takk er rettet mot 
min største inspirasjonskilde, Liv Blåvarp, for hennes meddeling av kunnskap og 
gjestfrihet. Takk til Bjørn Gunnar Eliasen for utlån av plass og utstyr på B-wood 
møbelsnekkerverksted. Takk også til mine korrekturlesere, Anne Grenman Eriksen, 
Nina Alme og Caroline Lundblad og til slutt et stort takk til Anniken Tømte for hjelp 
med oversetting av sammendraget til engelsk.  
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1. INNLEDNING 
 
Som et avsluttende prosjekt på Malmstens CTD skal et eksamensarbeide utføres i 
kurset TMXC 11. Her kan vi fritt velge emne ut i fra et teknisk, historisk eller 
formgivende aspekt. Gjennom å arbeide selvstendig med egen forskning, er meningen 
at vi skal fordype oss i et emne som kan komme til nytte i fremtiden.  
 
1.1 BAKGRUNN 
Emnet har jeg valgt ut i fra den interesse jeg har for tre i seg selv, men også ut i fra en 
skaperglede der det er selve prosessen som gjør arbeidet spennende. En norsk 
smykkekunstner, Liv Blåvarp, har vært min store inspirasjonskilde. Hennes arbeid 
med å fremme treverket vil jeg gjerne føre videre. Jeg tenkte at smykker i tre kunne 
være en spennende måte å få vist treverkets egne skjønnhet og struktur på. Ved å 
bruke tre i et produkt som historisk sett er mest preget av edle metaller, kan også 
treverket løftes opp å få den verdighet det fortjener. I vårt samfunn forsvinner tre mer 
og mer fra nyproduserte produkter, det byttes ut med nye ”moderne” materialer. Jeg 
skulle gjerne sett tre mer på moten, slik at jeg i min fremtid som møbelsnekker kan 
lage møbler i det materialet jeg synes aller mest om, nemlig tre. Ved å forsøke formgi 
smykket selv, kan jeg gjennom designprosessen også fordype meg i denne metodiske 
framstillingen av et produkt. 
 
1.2 SYFTE 
Syftet med prosjektet er å gjennom en metodisk prosess jobbe frem et underlag for 
utførelse av smykker i tre. I løpet av formgivningsprosessen vil jeg lage prototyper 
som kan beskrive mine tanker. Skissene blir til 3d former, slik at jeg kan ha noe å ta 
og føle på, der treverket forhåpentligvis kommer til sin rett.  
 
Syftet med rapporten er å beskrive min vei mot målet. Jeg vil gjennom å skrive ned og 
vurdere underveis, få hjelp til å sortere tanker og komme videre i min prosess. I 
rapporten vil jeg beskrive prototyptilvirkningen med bilder og tekst, så veien til ferdig 
produkt blir forståelig for alle.  
 
1.3 MÅLSETTING 
Målsettingen med prosjektet er å formgi et smykke der treverkets egne skjønnhet 
kommer til sin rett. Jeg vil helst finne et snitt der smykket ikke går over i å være et 
kunstverk , men heller ikke et dagligdags produkt som mangler verdi. Jeg vil at det 
skal få et personlig trekk. Tre gir et varmt og vennlig utrykk, og med dets hjelp håper 
jeg å oppnå den gylne middelvei.     
 
Målsettingen med rapporten er dels å få øvelse i å skrive rapport og å uttrykke seg 
skriftlig. I rapporten kan jeg få kartlagt alle tanker , ideer og valg jeg har gjort  
gjennom min formgivning og produksjonsprosess, slik at mitt arbeid blir strukturert 
og lett begripelig for meg selv og andre. Det er da også lett og se hva som kan endres 
på, for å forbedre prosessen til en senere anledning.    
 
1.4 BEGRENSNINGER 
Jeg har begrenset meg til å gjøre fra ett til fire smykker. Smykkene skal kunne 
produseres i små nummererte serier. I mitt arbeid kommer jeg ikke til å gå inn på 
forvarings- og forpakningsmaterialer. En overgripende markedsundersøkelse kommer 
heller ikke til å bli gjort, det er relevant, men tiden strekker ikke til. Endelige 
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beregninger av tidsbruk, materialkostnader og pris er vanskelig å gjennomføre når en 
prototyp skal produseres, da er det for mye prøving og feiling før produktet står klart, 
derfor er heller ikke dette med i rapporten. 
 
 
1.5 METODE 
Mitt arbeid består av flere etapper, der jeg systematisk har arbeidet meg mot mitt mål 
om å formgi et smykke i tre. Jeg har gjennom innsamlet inspirasjon, formulert en 
oppdragformulering, skissert, analysert, bygd prototyper, dokumentert, og analysert 
igjen. Iakttakelser, antagelser og sluttsatser kommer ut i fra meg selv. 
Prosjektplanen jeg har satt opp for prosjektet finnes bak i vedlegg 2. 
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2. HVORFOR SMYKKER 
 
Møbler er utsmykning av hjemmet og rommet, smykker er utsmykning av en person.  
Før jeg begynte på Malmstens CTD gjorde jeg litt små, enkle smykker på fritiden til 
presanger og liknende. I og med at jeg nå har muligheten, kan jeg dra det litt lenger og 
forsøke gjøre noe mer ut av det. Jeg har gjennom disse årene som møbelsnekker 
begynt og sette mer og mer pris på treverkets skjønnhet. Gjennom å fremheve 
treverket i andre produkter, kan det hjelpe til å øke den allmenne interessen for tre.  
En norsk smykkekunstner ved navn Liv Blåvarp har inspirert meg til å se mulighetene 
med tre i smykker.  
 
2.1 LIV BLÅVARP 
Liv Blåvarp ble født i 1956 på Toten. Hun er en av de mest prisbelønte 
kunsthåndverkere i Norge. Allerede i 1988 fikk hun kunstnerprisen fra Den Norske 
Hypotekforening, i 1989 ble hun tildelt Kunsthåndverkprisen, Norsk Forms Kulturpris 
for Unge Kunstnere i 1990, Torstein och Wanja Søderbergs Nordiska Designpris i 
1995, Jakob-prisen i 1997 og Prins Eugen-medaljen i 2003. Hennes arbeid er kjøpt 
inn til flere nordiske, europeiske og amerikanske museer og samlinger. Liv Blåvarp er 
utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1983, senere gikk hun ett år 
på Royal College of Art i London.1 Rett etter dette startet hun egen virksomhet i Oslo, 
og jobbet sammen med flere andre kunsthåndverkere. I dag jobber hun fortsatt 
selvstendig og driver et stemningsfullt lite verksted på Lena. Hennes hovedinntekt går 
igjennom produksjon og salg av smykker, men hun gjør også utsmykninger av 
offentlige rom og fasader. Markedet for de eksklusive, vakre smykkene finnes 
hovedsakelig i USA og New York. Nylig hadde hun en privat utstilling der.  
 
Smykkene er veldig utrykksfulle og store, hun liker å se smykket som en beskyttelse 
av kvinnens aura. Smykkene er en mental beskyttelse. Som hun selv sier, beveger 
smykket seg i rytmen av bæreren i og med at de er oppbygget av elementer som er lett 
rørlige. Smykkene er relativt kompakte, men samtidig lette og ledige rundt halsen. Liv 
Blåvarp forklarer at hennes former er foranderlige fordi kroppen er i bevegelse, og 
formen forandrer seg etter det.1 Det stemmer virkelig, for formene kaster skygger fra 
ulike vinkler så de får ulik karakter. Smykker i tre kan tenkes tunge og klumpete, men 
Liv Blåvarps smykker er smidige og myke mot huden, de gir deg en følelse av stolthet 
når de kveiler seg lett rundt halsen. Stolthet over å bære et smykke som så mye 
kjærlighet og arbeid ligger bak. Fargen spiller stor rolle i Liv Blåvarps smykker. I 
tillegg til å bruke de ulike tresortenes naturlige farger, beiser og maler hun i sterke 
eller duse farger alt etter det uttrykket hun ønsker på sine kunstverk. Naturen ligger 
henne varmt til hjerte og dette er tydelig i smykkene, inspirasjon fra frukter, fugler 
eller rene følelser hentet fra naturen gir smykkene et sterkt personlig preg. Det er lett å 
kjenne igjen et ”Blåvarp-smykke”. Et kunstverk kan leses på mange ulike måter. 
Gjennom å få kunstnerens eget bilde på det, kan produktet løftes til nye høyder. Jeg 
har laget en liten samling bilder av hennes smykker, de finnes bak i vedlegg 3-5. 
 
 
 
 

                                                 
1 God form i Norge – Jacob-prisens vinnere 2005-1957 (se kildehenvisning) 
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2.2 INSPIRASJONSREISE  
I en og en halv uke i begynnelsen av mai i år, var jeg så heldig å få være i verkstedet 
til Liv Blåvarp. Vi laget et av flere smykker hun skulle ha med seg til New York, til 
en salgsutstilling som holdt rom der i slutten av mai. I løpet av denne tiden forsto jeg 
at selve produksjonen også var en reise til det formgivende resultatet, vi prøvde, 
endret og jobbet oss frem til ferdig resultat. Å jobbe med en kunstner var veldig 
interessant, fra mitt rasjonelle og maskinbruk – tenkende, til en helt annen filosofi der 
sjarmen lå i håndarbeidet, de unike delene og samspillet mellom disse. 
 
Selve produksjonsforløpet gikk til på en relativt enkelt, men tidkrevende måte. 
Følelsen av form i kropp og fingre var viktig for å kunne forme bitene til det som var 
ønskelig. Når ferdig form er plassert inne i kunstnerens hode, kreves det mye 
kommunikasjon for at en ekstern hjelper kan få frem rett form på bitene. Nedenfor 
kan et lite bildspill på produksjonsforløpet sees.  
 

   
 

 
 

 
 

 
 

Fig.1. Først høvlet og kappet vi opp et antall spiler, 
boret opp hull i de for treing og bandt de hardt 
sammen med ståltråd så de kunne formes. Antallet 
spiler hadde vi regnet ut, så de skulle rekke rundt 
halve halsbåndet. Andre halvdel av smykket var 
eksisterende biter fra et tidligere smykke, hun hadde 
endret på. 

Fig.2. Vi grovformet med pussmaskin og dremmel*. 
Da formen var noenlunde rett, pusset vi grovt for 
hånd. Vi tilpasset også den siden som kom i midten 
mot de resterende delene de skulle passe mot. 

Fig.3. Når formen var ca. slik vi ville, tok vi de fra 
hverandre, merket hver enkelt bit med et siffer så 
det var lett og finne tilbake til rett posisjon og 
trædde de på smykket. I midten gjorde vi en 
glidende overgang der de to hoveddelene løp i 
hverandre.   

Fig.4. Da det hang på prøvedukken, vurderte hun 
om noe skulle endres. Vi ble enige om at vi ville 
gjøre de litt mindre og rundere, så da var det bare å 
begynne på nytt, tre de hardt sammen på ståltråd og 
endre det som var ønskelig.  
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Fig.5. Etter å ha testet en gang til, og formen var 
som bildet hun hadde i hodet, så satte vi i gang med 
å runde hver enkelt del på endene og pusse de jevne 
og fine. Dette var en tidkrevende jobb, i og med at 
smykket består av ca. 250 deler.  
 

Fig.6. Etter at alle deler var pusset til korning 240, 
vannbeiset* vi. Siden pusset vi løst over alle. 
Deretter begynte fargesetningen. Tanken var at de 
skulle få en dus, gulgrønn farge for å minne om 
månens speilbilde i et lite skogstjern. Vi beiset de 
lys grønne to ganger med mellomsliping. Oljen ville 
gi bitene den gule tonen senere. 

Fig.7. Nå trædde vi smykket igjen for å få en følelse 
av farge og for å bestemme lengde og låsetype. Hun 
bruker polyestersnører som tråd. Mellom hver trebit 
tres det på små skiver slik at smykkene får den 
herlige rørligheten, samtidig som det reduserer 
sjansene for å klemme hud og hår mellom delene. 
To skiver i ytterkant og en i bakkant ga det en 
perfekt avrundning. 

Fig.8. Smykket ble ferdig prøvetrædd og justert. På 
dette tidspunktet bestemte vi å pusse igjennom 
beisen på de høyeste punktene for å fremheve en 
skyggeeffekt.   

Fig.9. Låsen på smykket må planlegges godt. Her 
laminerte* vi sammen biter i tre til kryssfiner, for at 
de skulle tåle smale former uten og gå i stykker. 
En hempe og et horn skulle utforme låsen. Vi limte 
hvaltann på toppen av hornet som en liten knapp. 
Hun bruker polyuretanslim til alle liminger, slik at 
fukt og varme fra kroppen ikke skal svekke fugene.  

Fig.10. Hornet ble formet, pusset og beiset. I hornet 
brukte vi flammebjørk. For å fremheve flammene, 
beiset vi først med lys grå og pusset av så beisen 
kun satt igjen i flammene. Senere fikk den lik 
grønnfarge som resten av bitene. For feste av 
polyestertråden boret vi hull i enden og to større 
hull på undersiden, så vi kunne knyte små knuter på 
tråden. Hullene kunne senere spunses* igjen.  
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I de dagene jeg var på Toten, fikk jeg mulighet til ikke bare å bli kjent med teknikker, 
synspunkt og en kunstners arbeid, men også hele miljøet rundt henne. Jeg ble tatt inn i 
varmen og fikk vær en del av familien de dagene jeg var der. Det var en herlig 
inspirasjonsreise der jeg lærte meg masse og hadde det veldig gøy.  

Fig.11. Alle delene ble oljet ved å ligge i oljebad i 
to timer. Etterpå tørket vi godt av og lot dem tørke. 
Under oljingen fikk bitene den fargen hun ønsket på 
smykket, en grumsete, dus, gulgrønn farge.  
 

Fig.12. Polering av alle kanter på en polerskive med 
poleringsvoks.  
 

Fig.13. Smykket ble trædd for en siste gang. Nå 
gjensto det å bestemme hvilken farge hempen skulle 
ha. Vi valgte å beise den i så lik farge som mulig til 
seljen så smykket virkelig ble delt i to. Vi brukte 
samme teknikk med grå beis først for å fremheve 
flammene i treverket. 

Fig.14. For å fremheve låsen som en egen del, 
gjorde vi skiver i hvaltann som en avslutning. 
 

Fig.15. Ferdig produkt.  
Smykket er gjort i oljet naturell 
selje, beiset og oljet bjørk, 
flammebjørk og med detaljer i 
hvaltann.   
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3. INNSAMLING 
 
En innsamlingsetappe handler om å samle inn bilder og tegninger som inspirerer deg 
til et visst tenkende. Får å få så mye som mulig ut av denne etappen, kan både 
stemningsbilder og fotografier på smykker eller lignende være relevante. 
Stemningsbildene formidler lettere den stemningen du ønsker å ha på produktet, og de 
andre bildene forklarer mer fysisk i hvilken retning du beveger deg i forhold til 
uttrykk. De bildene jeg har valgt ut, skal hjelpe meg til å komme i gang med skissene, 
til lettere å sette ord på hva jeg ønsker å jobbe videre med og få i gang kreativiteten. 
 
Gjennom denne prosessen har jeg vært på ulike bibliotek og på nettet. Gjennom min 
tid oppe hos Blåvarp pratet hun om flere kunstnere jeg kunne lete etter inspirasjon hos 
og hennes lille samling bøker ga meg fin inspirasjon. Biblioteket ga meg ikke spesielt 
mye, der var det mengder sølv og tinn, men da jeg lette etter tresmykker, var det 
meste dokumentarer fra etniske stammer og deres smykker. Det var interessant på den 
måten at tresmykker har en stor historisk forankring, og brukes som status symbol i 
andre kulturer. Nettet har gitt meg mest informasjon og inspirasjon. Her har jeg funnet 
alt fra handelssider med billige tresmykker fra sørlige land, til kunstsmykker og 
kreasjoner. 
 
Jeg har valgt å dele opp innsamlingen i tre deler. En med stemningsbilder, en med 
inspirasjonsbilder og til slutt en liten analyse av hva jeg vil jobbe videre med.    
 
3.1 STEMNINGSBILDER 
Vår vakre natur i Norden preges av ulike stemninger året rundt. Vinter, vår, sommer 
og høst gjør at vi kan påvirkes følelsesmessig av været i de ulike årstidene. Personlig 
synes jeg alle årstidene har sin sjarm og bringer med seg ulike positive sider. Smykker 
basert på tremateriell forbindes nok lettere med natur, skog og mark enn smykker av 
edle metaller. Jeg vil gjennom min innsamling av stemningsbilder, få frem de gode 
sidene av alle våre fire årstider. Ved å definere de ulike sinnsstemningene kan det gi 
hjelp under skisseetappen for å få ønskelige uttrykk på smykkene.  
 

 
 

Fig.16. Vinter. Ro, stillhet og renhet 
bringer vinteren med seg. Snøen ligger 
som et teppe av små hvite, glitrende 
krystaller over alle former. Den myker 
opp og visker ut formene . Vi er ute i 
frisk luft og får herlige små roser i 
kinnene. 
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Fig.17. Vår. Våren har to faser i min 
verden. Den tidlige delen av våren 
bringer med seg optimisme, glede, 
farger og lukter. Opp av de grå og 
tilsynelatende livløse flatene brøyter 
små gule, blå og hvite hoder seg vei 
for å få slikket noen av de første 
solstrålene.  

Fig.18. Vår. Vårens andre halvdel 
løfter menneskene ut i parker. Gleden 
over at alt virkelig våkner opp til liv 
preger våre ansikter. Selv om stresset 
henger tungt over oss for alt som skal 
gjøres før sommeren, er vi glade og 
smilet sitter løst rundt munnen. 
Nysgjerrighet, forventninger og 
sprakende følelser bruser i våre årer. 

Fig.19. Sommer. Tilfredshet, stolthet, 
varme og ro ligger i sommerens svale 
briser. Ferie, samvær med familie og 
venner gjør at batteriene lades opp. 
Kroppene våre får bevege seg fritt i 
tynne plagg og er fylt av lettelse. Vi 
bare er og er fornøyde med livet. På 
sommeren er fargene sterke og 
kontrastfulle, de rødglødende 
solnedgangene går over i duse, gråblå  
svaberg som dupper i vannkanten.  

Fig.20. Høst. Friskt, energifylt, kraftig 
og levende. På høsten lar vi oss 
inspirere til og ta tak i ting med friskt 
mot. Luften friskner til, og trær og 
busker byr på sine delikatesser. 
Skogen sprudler, fargene tyder på at 
alt og alle forbereder seg på vinter.  
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3.2 INSPIRASJONSBILDER 
Her har jeg valgt å samle inn bilder, ikke bare av smykker i tre, men også smykker av 
andre materialer som tiltaler meg. Noen av bildene er med for å utfordre mitt 
tenkende, så skissene skal bli litt spenstigere. 
 
3.2.1 INSPIRASJONSBILDER - Liv Blåvarp 
Bak i vedlegg 3-5 finnes flere bilder av hennes smykker. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.21. ”Elephant”. Dette smykket, gjort i 
valnøtt, hvaltann og bøffelhorn, er et av de 
vakreste smykkene Liv Blåvarp har gjort, 
synes jeg. Det er i helt naturlige farger og 
sjatteringene kommer fra de ulike 
nyansene i valnøttens kjerne og yteved. 
I mine øyne er det et mykt, elegant og 
verdig smykke, som bæres med stolthet.  
Sommer  

Fig.22. ”Vinge”. En veggkreasjon av Liv 
Blåvarp. Den er ca en meter lang og består 
av flere appelsinbåtsformede elementer, 
malte på yttersidene. En veggkreasjon som 
formidler frihet, luftighet og er en fryd for 
øyet.  
Sommer 

Fig.23. Ett smykke som består av konede , 
like elementer. Smykket blir spesielt rørlig 
og foranderlig i forhold til hvor mye du 
tvinner det før du låser. Sterke farger og et 
sprekt uttrykk, gir smykket, for meg, en 
følelse av 
Høst 
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3.2.2 INSPIRASJONSBILDER - Sharon Church 
 

 
 

 
 
3.2.3 INSPIRASJONSBILDER - Aarikka 
 

 

 

Fig.24. Et halskjede jeg syntes var herlig 
på grunn av lengden og den sprakende, 
raslende følelsen. 
Høst 

Fig.25. Et halskjede der naturen er avbildet 
i detalj, de søte små sølvbladene glitrer, og 
skaper en lyst til å studere dem nærmere. 
Nysgjerrighet. 
Vår 
   

Fig.26. Dette smykket likte jeg på grunn av 
at treverket ble tatt hånd om og omringet 
av en sirlig sølvring. Fargene er duse og 
minner om en perfekt sommernatt ved 
havet.  Med tilfredshet og helhet synes jeg 
smykket utrykker  
Sommer  

Fig.27. Et lekent smykke, der barndommen 
lokkes frem i en, glede og optimisme 
speiles i smykket. 
Vår   
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3.2.4 INSPIRASJONSBILDER - Tone Vigeland 
 

 
 

 
 

Fig.28. Ett repeterende smykke med rene, 
enkle former. Skaper ro, for det er 
forutsigbart med rent treverk og en 
repeterende ren sirkelform. 
Vinter 

Fig.29. Energifylt, hardt smykke, beregnet 
på menn.  
Høst 

Fig.30. Denne dekorasjonen liker jeg på 
grunn av den innpakkede formen. En stein 
som dekkes av flere og flere lag.  
Vinter 

Fig.31. Et virkelig sterkt smykke med mye 
energi, Den harde fargen gir det en følelse 
av kamplyst.  
Høst 
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3.2.5 INSPIRASJONSBILDER – Loewestamm wooden jewellery 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fig.33. En fullkommelighet, en lettelse der 
endene møtes og danner en evig rørelse. 
Dette smykket er en av mine favoritter, 
hardt, mykt, røft og elegant på en gang. 
Sommer  

Fig.33. Det beskyttende skallet åpner seg 
og viser innsidens hemmelighet. Dette 
bildet gjorde meg glad, jeg vil si 
medaljongene gir meg en følelse av  
vår. 

Fig.34. Et litt spesielt smykke. Syntes det 
var litt morsomt på grunn av den sterke 
assosiasjonen til piercinger. Kanskje litt 
prøvende og nysgjerrig. 
Vår 

Fig.35. Et enkelt, søtt smykke kan med 
sine knopper ikke forbindes med annet en 
våren. 
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3.2.6 INSPIRASJONSBILDER – Diverse kunstnere 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig.36. Formgitt av Margareth Sandstrøm. 
Lett og luftig. Med sirkelrørelsen og den 
voksende knoppen gir det en følelse av, 
Vår 

Fig.37. Formgitt av Orfeo Quagliata for 
Phuze design. Helt slette, klare yter, enkelt 
men like vel litt sprekt i sine spente buer. 
Glasset gir utrykk av stålis. 
Vinter  

Fig.38. Formgitt av Elsie-Ann Hochlin, en  
norsk kunsthåndverker. Dette nærmer seg 
en installasjon og har en sprudlende, 
lekende uttrykksform. 
Vår   

Fig.39. Formgitt av Janna Syvanoja. 
Smykket har en ren, enkelhet i sin form, 
mens de tynne remsene av papir i en blokk 
gir smykkets overflate en levende struktur. 
Et formuttrykk som tiltaler meg. 
Vinter  

Fig.40. Formgitt av Markku Lyytinen. 
Gjennom å grave ned i materialet og 
komme til et nytt materiale, skapes en 
spenning og en nysgjerrighet. Effekten av 
formene forsterkes og kan få frem et 
kraftfullt uttrykk. 
Vår men også litt Høst    

Fig.41. Formgitt av Till Baacke. Et skall 
som gir innsyn i sitt indre, den vel 
bearbeidede og betydningsfulle innsiden 
gir smykket en ekstra ”touch” av 
eksklusivitet.  
Vår  
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3.3 ANALYSE 
 
Gjennom min innsamlingsetappe har jeg funnet ut at utvalget på finere tresmykker 
ikke er spesielt stort. Det finnes en god del produserte tresmykker fra Bali og liknende 
land som er billige. De har veldig lik karakter, ikke særlig vel bearbeidede, men har 
morsomme sammensetninger av farger og biter. For meg mangler luksus følelsen i 
disse smykkene som produseres i mengder. Det stikk motsatte er de tresmykker som 
ligger mer under begrepet kunst, disse er ekstremt godt bearbeidede og det finnes kun 
unike eksemplarer. Smykker på dette nivået tar tid å lage, de blir dermed dyre. En 
mellomklasse er det ikke mange av, men en finsk bedrift, Aarikka, har denne 
kvaliteten. Disse tilbyr smykker i tre, gjerne i kombinasjon med sølv eller liknende, til 
en pris som kan nå en større kundegruppe. Jeg tror jeg vil legge meg i denne gruppen, 
men beholde litt den luksusfølelsen kunstsmykkene har i seg.  Et smykke det er mulig 
og gjøre en liten nummerert serie av, hadde vært ideelt.  
 
I og med at jeg aldri har tegnet et smykke før, kan det være interessant å forsøke å få 
de fire årstidene representert i mine skisser. Jeg tror at mine skisser lett kan havne på 
vinter, men ved å ha med de andre årstidene kan jeg utfordre meg selv gjennom 
vårens nysgjerrighet og streve mot sommerens tilfredshet. Høstens tøffe, friske form 
kan også hjelpe meg til å tenke i ulike baner og gi mot til å prøve. Hensikten er ikke å 
lage et smykke kun brukbart i en årstid. Antagelig er ikke alle enige med meg i 
hvilken årstid de ulike smykkene hører hjemme. Jeg vil gjerne forsøke å gi smykkene 
en ”touch” av en årstid, så de positive følelsene de bringer med seg, kan fremheves i 
utsmykningen av våre kropper.  Det finnes så mange fine smykker på markedet, men 
tresmykker som gir mer personlige preg på utsmykningen, kan det bli flere av.   
 
For å sammenfatte hva jeg vil ha med meg videre i prosessen, så er det: 

- En form som kan produseres i mindre nummererte serier. 
- Smykkene må kunne produseres i ulike størrelser, eller være regulerbare. 
- Utrykksmessig kunne fremheve følelser fra våre fire årstider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.42. Formgitt av Heidi J. Hale. En 
elegant enkelhet som er vakker i mine 
øyne. 
Vinter 
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4. OPPDRAGFORMULERING 
 
Ett smykke skal produseres. 
Gjennom en prosess med innsamling av inspirasjon og lett studie av eksisterende 
marked skal et smykke utvikles og produseres som en prototyp. Kategoriene som er 
listet opp nedenfor, skal rettlede og inngå i prosess og ferdig produkt.   
  
Funksjon:                   Smykket skal være brukbart og behagelig. Det skal gi bæreren  
                                   en følelse av verdighet og egenhet. Bæreren skal føle seg fin. 
 
Mål:                           Smykket skal tilpasses ”normalen”, om det blir et produkt 
                                  uten justeringsmuligheter, skal det kunne produseres i to ulike 
                                  størrelser. 
 
Produksjon/Pris:        Smykket har ikke til hensikt og konkurrere på markedet når det 
                                   gjelder pris, men ønskelig er at en mindre nummerert serie kan    
                                   gi produktet en viss unikitet og luksusfølelse uten at prisen  
                                   skyter i været.  
 
Material:                    Tre skal være hovedmaterialet. Både tropiske og europeiske     
                                   treslag kan brukes. Til sammensetningen av smykket, kan 
                                   kjedelenker, lær, silikontråd, polyestertråd, evt. lås og annet 
                                   brukes som hjelpemidler. Materialer som sølvtråd, -plate,  
                                   perlemor og lignende kan brukes som små detaljer på smykket.  
 
Overflatebehandling: Smykket skal være i treets naturlige farger. Oljet med naturlige 
                                   oljer og eventuelt poleres opp, så overflaten blir myk og   
                                   behagelig og lysteren i treverket kommer frem. 
 
Utrykk:                      Utrykksmessig er tanken at de fire årstidene skal formidle sine  
                                   medbrakte positive følelser i smykket. Ved og tenke på hvordan  
                                   jeg selv opplever de ulike årstidene, kan kanskje smykkene få et  
                                   uttrykk som forsterker mine følelser, og på den måten snakker 
                                   samme språk som kroppen.  
 

- Vinter:     - Ro                                             -     Sommer: - Tilfredshet 
                      - Stillhet                                                            - Stolthet 
                      - Renhet                                                            - Varme 

                                                                                                      - Lettelse 
                      
                   
- Vår:         - Optimisme                                -     Høst:      - Friskt        
                      - Glede                                                             - Energifullt 
                      - Nysgjerrighet                                                 - Levende 
                      - Forventninger                                                - Kraftig 

                            - Sprudlende, sprakende 
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5. SKISSEETAPPE 
 
Skisseetappen handler om å skissere ned masse og fort. Du skal skaffe deg et bredt 
spekter av mulige ideer å jobbe videre med. Skisseetappen ga meg flere nye ideer jeg 
ville prøve ut, men for å kunne gjennomføre dette prosjektet i løpet av sommeren 
måtte jeg likevel velge ut et mindre antall som kunne bli prototyper. 
 
Her i rapporten viser jeg et utvalgt sortiment av de skissene som ble produsert, sortert 
i ulike kolonner for å strukturere det. 
 
5.1 HALSKJEDER 

     
A                                         B 

     
C                                                 D 
Fig.43. Halskjeder. 
 
Halskjeder har jeg ikke så lett for, jeg liker selv å ha relativt nøytrale ting eller ingen 
ting om halsen. Det var mange skisser som ikke ble bra, disse er ikke brukbare og har 
derfor ingen plass her i rapporten. To syntes jeg om, en helt enkel medaljong 
blankpolert i mørk palisander. Det kunne vært veldig fin dekorasjon utenpå kjoler og 
gensere. Den andre, med utvekst av ulike slag på en sølvring tiltalte meg også, på 
grunn av enkeltheten rundt formen og asymmetrien som oppstår når ”pynten” henger 
på den ene siden. Det er vanskelig og se eksakt hvordan smykkene ser ut i full skala 
fra en skisse. Skal jeg likevel kategorisere disse to kjedene i en årstid så blir det 
vinter. Smykkene har en ren, enkel form som uttrykker stillhet, de er nøytrale og 
vakre.  
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5.2 ARMBÅND AV FLERE ELEMENTER 

   
A                                             B                                                C 

                  
D                                                  E 

Fig.44. Armbånd av flere elementer. 
 
Under kategorien armbånd, er de fleste skissene mine. Armbånd er spennende på den 
måten at de mer kan være en del av antrekket. I denne kategorien over, er det utallige 
muligheter med deler av ulike slag. Skisse B finnes det mye liknende av på markedet, 
det er dermed ikke like spennende å jobbe videre med denne. Skisse A kunne vært 
spennende og utvikle, den består av veldig mange deler, men kun like deler og det gir 
et pluss i forhold til produksjon. Dette smykket er jeg redd kan bli litt for nært de 
smykkene Liv Blåvarp gjør. Skisse C er et armbånd tenkt til halskjede B/D under 5.1. 
Dette er tenkt i blankpolert palisander, en type metallstang som gjør trebiten 
”svevende” og med hvit skinnreim rundt håndleddet. Smykket kan bli fint, men 
andelen av tre i det blir ikke så stor. Skisse D og E er også interessante, jeg har ikke 
sett lignende og de kan kanskje få et eget og mer eksklusivt preg, men skisse E blir 
enklere å lage, da det består av mindre og like deler. Av årstidenes gode følelser, tror 
jeg høsten er størst representert i disse skissene. Levende, energifulle deler som prater 
med hverandre, skaper en lyst, og spenst. Skisse C skiller seg ut, den synes jeg hører 
til halskjedene over og vinteren, med en renhet og enkelhet.  
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5.3 ARMBÅND AV FINÉR 

       
A                                              B                                                     C 

                   
 D                                                           E 

Fig.45.Armbånd av finér. 
 
Finér er spennende på den måten at det kan bøyes og limes sammen i former som tre 
ellers ikke tåler. Fukter og varmer man finéret før det bøyes, kan formene bli enda 
krappere. Å forske på hvordan finéret kan brukes i mindre objekter som smykker, 
hadde vært veldig interessant. Skisse A og B gir også muligheten med litt fleksibilitet 
i smykket, uten strikk eller silikonsnøre. Her var også tanken at et mønster kunne 
sages ut i toppfinéret, før det ble limt sammen med det andre laget finér i en form, slik 
at fargen til finéret under blir synelig og forsterker mønsteret. En annen fordel med 
finér er at smykkene kan bli veldig lette og samtidig sterke. Oppfatningen av at de er 
lette kan for så vidt virke negativt, fordi folk flest vil ha litt tyngde i produktene, da 
virker de mer solide og gir høyere kvalitet, selv om dette ikke behøver og stemme 
med virkeligheten. Vinterens rene flater synes jeg er representert i armbåndene, men 
samtidig så har vårens nysgjerrighet og sprudlende glede litt innvirkning, når den 
dekkende utsiden byr så vidt på sine indre lag.   
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5.4 ARMBÅND AV HELE RINGER 

    
A                                                        B 
Fig.46.Armbånd av hele ringer. 
 
Hele ringer som armbånd er det jeg personlig synes mest om. Ringene har en litt 
røffere karakter enn armbånd som føyer seg etter armen. De har litt humor, på en måte 
er de lekende. Skisse A er fire ringer som danner ett armbånd. Ved å lage flere små 
ringer med ulike profiler, kan de kombineres og justeres til ulike armbånd. Med flere 
på hånden gir de fra seg lyd og trekker raskere til seg oppmerksomhet. Det gir en litt 
eksotisk følelse også i og med at vi har lett for å forbinde raslende smykker med 
sigøynere. I skisse B har jeg tenkt å lime sammen tykkelser i tre til ett bredere 
armbånd. Her var tanken at kanten skulle være ujevn og gå ned i neste lag med tre, for 
å gi en ekstra fargeeffekt. For at hele ringer i tre skal tåle litt, må de lamineres i kryss. 
Alle ringene får et stripete utseende pga lamineringen, disse stripene fungere derfor 
både som en nødvendig konstruksjon og som dekorasjon. Gjennom å laminere i ulike 
bredder, med ulike treslag og dreie de med ulike profiler, finnes det et hav av 
muligheter, bare fantasien setter grenser. Med den lekende følelsen følger våren med 
sin nysgjerrighet og glede. 
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5.5 TRE ALTERNATIV 

     
1                                                   2                                               3 
Fig.47. Tre alternativ. 
 
For å kunne gå videre å begynne og produsere en prototyp, var jeg tvunget til å plukke 
ut noen favoritter av skissene. Ovenfor ser du de tre jeg har valgt å jobbe videre med. 
 
5.6 ANALYSE 
Alternativ 1: Veide høyt pga metodene jeg fikk lære meg hos Liv Blåvarp, kunne 
brukes i dette smykket. Det var morsomt å kunne videreutvikle og overføre hennes 
metoder på mitt eget smykke. Alternativ A kan ta litt lang tid å lage i forhold til å 
holde prisen nede, men jeg syntes det hadde vært moro og se det ”live”, da kan jeg 
konkludere om tiden svarer eller ikke svarer til smykkets uttrykk, og dermed pris. 
Tanken er at det skal være to halve sider som føyer seg etter hverandre, de to formene 
skal danne en helhet og gjøre smykket litt spennende. Ved og spenne buene på den 
ytre sirkelen og ikke gjøre armbåndet helt rundt, får det en sterkere karakter. Jeg 
tenkte træ ringene sammen på et snøre, da blir armbåndet løst og ledig og kan gi den 
s-formede sprekken i midten en slangende følelse. Ved at det er litt rørlig, føles det 
forhåpentligvis ikke for hardt mot håndleddet, selv om det er et ganske bredt smykke.  
 
Alternativ 2: Var egentlig en videreutvikling av alternativ 1, for å senke 
produksjonstiden. Her består armbåndet bare av like deler som kan freses ut på en 
mal. Her har jeg tenkt at smalere lameller kan fremheve det litt skarpere og 
spenstigere utrykket jeg ville ha frem med vifteformen på toppen. Dette armbåndet 
må være helt sirkelrundt for at de like delene skal kunne forskyves og lage 
vifteformen. For å eliminere muligheten for et klumpete utrykk, tenkte jeg å lime på 
en ring på de ytre flatene med spente buer i, slik at spensten ikke forsvinner fra 
smykket. 
 
Alternativ 3: er et produkt jeg halvveis har testet litt før, jeg har gjort noen liknende 
ringer under min praksisperiode på skolen. Gjennom svært positiv tilbakemelding fra 
brukere av disse, tenkte jeg at videreutvikling av ringene hadde vært gøy. De er 
dekorative, relativt produksjonsvennlige og kan utføres i utallige formasjoner. 
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6. PRODUKSJON AV PROTOTYPER 
 
Til produksjonen av prototypene trengte jeg et verksted som kunne by på de vanligste 
snekker maskinene. Jeg var så heldig å få et lite arbeidshjørne på B-wood 
møbelsnekkerverksted. Her har jeg hatt muligheten til å prøve og feile, og jobbe frem 
resultat. En ferdig prototyp på en av hver av de tre utvalgte skissene, tenkte jeg skulle 
være mulig å gjennomføre. Under prosessen forsøkte jeg å ta litt bilder, men når man 
blir iverig på å se resultatet er det vanskelig å huske å bryte opp og ta bilder. Under 
legger jeg frem prosessene bak de tre prototypene, en etter en, i kronologisk 
rekkefølge. 
 
6.1 ARMBÅND 1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig.48. Først krysslimte jeg bjørkefinér utenpå en hel 
kjerne av valnøtt i 3mm, for at de tynne dimensjonene 
skulle holde. 

Fig.49. Bitene ble kappet til, syv stk. biter til hver side 
ble lagt oppå hverandre. Så ble formen tegnet på, hull 
til træingen boret, og bitene spendt sammen av 
ståltråd. Sveifet* så ut ytre formen og enden.  

Fig.50. Yttersiden ble grovformet med dremmel* på 
den ene delen først.   

Fig.51. Yttersiden på andre delen ble formet og 
tilpasset etter første del, slik at s-formen på toppen 
fikk jevn åpning og de motsatte formene stemte med 
hverandre. 
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Fig.52. Indre bue ble så sveifet* ut på alle delene. Ny 
merking av alle deler er viktig, slik at det ikke blir 
puslespill med de ferdig bearbeidede bitene. 

Fig.53. Delene ble på ny spent sammen med ståltråd 
og pusset jevn på innsiden, delene ble tilpasset til 
hverandre så åpningen stemte. Alle delene ble pusset 
jevne og fine, rundt hele, til 400 kornet pussepapir.  

Fig.54. Delene ble merket på endene, satt i skrustikka 
og hull for mellomstykkene ble boret. Pianotråd ble 
kappet i passe lengder og limt inn med epoksylim. Da 
limet var tørt, ble alle bitene finpusset og kantene 
brukket godt, i unntak av de to ytterste sidene, der det 
i ettertid skulle limes på finér. 

Fig.55. På de to yttersidene ble det boret et 4,5mm 
hull halvveis igjennom biten, slik at en knute på tråden 
fikk plass nede i hullet, og samtidig holdt biten på 
plass.   

Fig.56. Armbåndet ble prøvetrædd, for å se om det 
stemte med mine forhåpninger. Mellom hver bit la jeg 
en liten skive i rustfritt stål, ønskelig var messing, men 
det fant jeg ikke i små nok dimensjoner. 

Fig.57. Da bitene var ferdig justert, ble de oljet godt 
med to strøk Osmo oljevoks. De to ytterste sidene ble 
ikke oljet pga senere finéring.  
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6.1.1 PROTOTYP AV ARMBÅND 1 
 

   
Fig.60. Armbånd 1 
 
Armbåndet svarte ikke helt til forventningene da det var klart. Det ble litt klumpete, 
og fleksibiliteten gjorde ikke s-formen mer slangeformet som ønsket, men dreper 
heller formene og gjør de uskarpe. Å produsere dette tok ca en uke, tatt i betraktning 
at det var prøving og feiling inne i bildet. Det var mange momenter som skulle gjøres 
før en ring ble ferdig. Jeg likte derimot den stripete fremtoningen på armbåndet som 
følge av repeterte ringer med tydeliggjort deling av finér mellom elementene. I og 
med at armbåndet er ganske bredt, gjør denne inndelingen det litt nettere og ikke så 
tungt som det kunne ha vært. Selv om bevegeligheten dreper formen, så var det 
behagelig mot armen og gir smykket en tanke elastisk følelse som gjør det mykt. Med 
samme teknikk og litt smekrere, klarere former kunne smykket vært riktig fint.  
 
 
 
 
 

Fig.58. Armbåndet ble trædd sammen med vokset 
polyestersnøre og med skiver mellom hvert ledd. En 
knute ble laget i hver ende, knutene ble så brent slik at 
de ikke skal gå opp. Et finérark ble limt på hver side 
av armbåndet for å skjule knutene. I og med at det nå 
var mellomrom mellom hver del måtte det kimses opp 
for å få jevnt trykk på finéringen. 

Fig.59. Ferdig prototyp. 
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6.2 ARMBÅND 2 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig.61. Krysslimte bjørkefinér på 2mm valnøtt kjerne. 
Gjorde en mal i mdf* til fresing av ytre form. Tegnet 
av etter malen på alle delene. 

Fig.62. Sveifet* ut alle delene. 
  

Fig.63. Skrudde bitene fast på malen i midten, den 
delen som senere skulle freses bort. 
  

Fig.64. Freste alle delene etter malen.  
  

Fig.65. Alle delene ble plassert oppå hverandre i riktig 
viftemønster og hull for træing ble boret igjennom alle 
samtidig. Ett stort hull i midten ble også boret, slik at 
fresehodet kunne træs igjennom.  
  

Fig.66. Ny mal ble laget med et 63mm stort hull i en 
mdf* plate. Små stift satte jeg fast der hvor hullene for 
træingen var på bitene, og hadde da feste for delene 
under fresingen. Ved og ha biten under malen trengtes 
det ikke mer festeanordning. Håndoverfresen* var 
montert på undersiden av en plate med hull i. 
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Fig.67. De ytterste ringene som skulle skjule knutene 
fra tråden, sveifet* jeg bare ut og pusset til. Ringene 
ble sveifet ut av ett stykke valnøtt og blir da litt skjøre 
før de blir limt på resten av armbåndet. De egnet seg 
ikke til å bli frest. 
  

Fig.68. I de ytterste ringene ble det boret halvt ned 
med et 4,5mm bor for å romme knuten, så ble alle 
delene pusset og kantene brukket. Her ønsket jeg et 
skarpere uttrykk, så kantene er relativt lite brukket. 
Alle delene ble oljet, yttersidene ble spart for senere 
påliming av ringer.  

Fig.69. Armbåndet ble trædd, med rustfrie, små skiver 
i mellom hver ring. Knutene ble knytt og brent så de 
ikke går opp.   
  

Fig.70. Valnøtt ringene ble limt på smykket. Her 
måtte det også kimses opp for å få jevnt trykk på 
limingen, da skivene kun trykker på fire punkter. 
Etter liming ble yttersiden pusset og oljet.  
  

Fig.71. Ferdig prototyp. 
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6.2.1 PROTOTYP AV ARMBÅND 2 
 

      
 

      
Fig.72. Armbånd 2. 
 
Etter og ha sett resultatet av armbånd 1, endret jeg litt på dimensjonene og justerte litt 
etter det jeg ønsket å forandre. Dette armbåndet synes jeg ble vesentlig finere, det er 
skarpere, smekrere og vifteformen på toppen ble en liten detalj som gjør det litt 
spesielt. Den fleksibiliteten og mykheten som blir til pga træingen gjør seg også godt i 
dette smykket. Her blir formene fortsatt skarpe i og med at det finnes litt 
slingringsmonn før formen endres radikalt. Ringene jeg limte på enden for å skjule 
knutene, ga armbåndet det lille ekstra. De ga enden et nettere og ikke fullt så rundt 
preg som det var uten. Den helt jevne runde flaten ble litt steril og kjedelig. 
Vifteformen var kun skissert fra en side. På prototypen fant jeg fort ut at smykket 
hadde to sider med ulike uttrykk på toppens form (se bilde over). Det var litt artig, for 
da kan armbåndet snus og brukes som ønsket. Det som kanskje kan trekke litt ned er 
at det finnes en topp, en overside, som lett snur seg rundt på armen i og med at 
oversiden blir tyngst. I tillegg så er det relativt stort, så mindre personer kan drukne 
litt i det, men samtidig så synes jeg armbåndet er en egen dekorasjon, en del av et 
antrekk og kan gjøre seg godt på de fleste armer. Det gir bæreren en litt sprek ”touch” 
på antrekk og utstråling. Dette tok ca tre og en halv dag og gjøre, i tillegg var det 
meste fresninger, så om jeg hadde gjort flere samtidig hadde tiden pr armbånd sunket 
mye. Det består av like deler som er forskjøvet i forhold til hverandre. De ytterste 
pynte ringene ble formet kun for hånd, så de trekker opp tidsbruken litt. 
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6.3 ARMBÅND 3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig.73. Først ble det bestemt hvilke treslag og hvilke 
tykkelser de ulike lagene skulle ha. Deretter ble 
trebiter høvlet opp, splittet og tykkelseshøvlet i rett 
tykkelse. Bitene som blir splittet må merkes slik at de 
kan limes sammen igjen, så armbåndet ser ut til å være 
fra en hel bit tre.    
  

Fig.74. Da alle emnene var høvlet i rett tykkelse,  ble 
de kappet i kvadrater og merket på nytt. 
  

Fig.75. Alle emnene skal krysslimes med ønskede lag 
finér og ulike tykkelser i pakker. Her blir mønsteret og 
styrken i armbåndet laget. Finér i kvadrater ble kappet 
opp og pakkene klargjort til liming. 
  

Fig.76. Alle pakkene ble limt. Skal flere like 
armeringer lages, kan man lime opp like tykkelser i 
pressa. Under min prototypproduksjon hadde jeg lyst 
til å prøve litt ulike former og dermed ble tykkelsene 
ulike på pakkene.  

Fig.77. Alle pakkene ble merket med indre diameter. 
For å minske på materialsvinnet, ble det boret hull og 
indre sirkel sveifet ut på dekupørsagen. Da kan de 
delene brukes til små ringer og lignende senere.   
  

Fig.78. En mal for indre diameter ble laget,  
diameteren var 63mm, tilpasset min hånd. Alle delene 
ble frest sirkelrunde og like inni. Skruer i to hjørner 
holdt biten på plass. 
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Fig.79. Ytre diameter ble tegnet på alle delene. 

Fig.80. Alle ble sveifa ut. 

Fig.82. Armbåndene ble dreid med ulike profiler. 
Tanken var at flere armbånd skulle danne ett, dermed 
var det ønskelig og finne former som passet sammen 
og dannet en helhet i smykket. I og med at det er 
tverrved-dreiing på disse armbåndene, må all 
bearbeiding skje neden i fra og opp og fra ytterkant og 
inn så det ikke fliser ut*.  

Fig.81. For å dreie mange like store armbånd, ble en 
egen chuck* laget for å feste armbåndene i 
dreibenken. Om det skal lages armbånd i ulike 
dimensjoner, er det smart og ha en chuck til hver 
størrelse. Chucken er et stykke tre, et hull er boret 
gjennom senter, et platå med samme dimensjon som 
indre diameter i armbåndet er dreid ytterst på chucken. 
En hulkil* og sagsnitt inn fra enden skal lette på 
fleksibiliteten i emnet, og en kon tapp dreies. 
Armbåndene spennes på plass av den kone tappen.   

Fig.83. Det fine med dreibenken er at pussingen av 
alle deler går fort, kun brekking av kanter og litt 
pussing på innsiden er nødvendig i ettertid. Kantene 
ble brukket godt så de ikke blir skarpe mot huden.  
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6.3.1 PROTOTYPER AV ARMBÅND 3 
 

      
Fig.85. Prøve 1 av bjørk og pære.  
 

     
Fig.86. Prøve 2 av bjørk og valnøtt. 
 

Fig.84. Alle de ferdig dreide prototypene ble oljet med 
ett lag osmo grunningsolje og to lag osmo olje voks. 
De ble mellomslipt med 600 kornet sandpapir. 
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Fig.87. Prøve 3 av pære og bjørk. 
 

      
Fig.88. Prøve 4 av pære og valnøtt. 
 
 

      
Fig.89. Prøve 5 av valnøtt og bjørk. 
 

      
Fig.90. Prøve 6 av wenge og bjørk. 
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Fig.91. Prøve 7 av pære og valnøtt. 
 

           
Fig. 92. Prøve 8 av valnøtt, bjørk og masurbjørk. 
 
Da jeg først skulle lime opp litt materiale til å dreie prototypen, tenkte jeg det var like 
bra å gjøre flere ulike, for å understreke mangfoldet av enkle variasjoner disse 
armbåndene byr på. Det var også en fin måte å demonstrere at flere små serier kan 
minke produksjonstiden per smykke. Alle de dreide armbåndene var ferdige på fire 
dager.  Disse armbåndene synes jeg er enkle og elegante på en gang. De gir et lunt 
uttrykk, i og med at de er i tre samtidig som de beholder sin skarphet. Det eneste som 
gjør meg litt usikker, er at treverket i seg selv har ulike fremtoninger i endeved og på 
flasken*, dette kommer veldig tydelig frem i ringene som vekselvis får ende og flask 
rundt formen. Fargetonene og kontrastene mellom treslagene blir da sterke på to sider 
og svake på de to andre sidene. Dette kan irritere mine øyne. Samtidig synes jeg det 
skaper et ekstra spill, når ringene snur seg i forhold til hverandre på armen. Det er nok 
den skarpheten mellom fargenyansene jeg gjerne skulle ha rundt hele som gjør at jeg 
reagerer. Ringene blir ikke så ”rene” som ønsket. Mitt ønske har vært å fremheve 
treverkets skjønnhet og egenhet, så det er litt motsigende. For i dette armbåndet 
kommer virkelig treverket frem, det vises fra alle sine sider og gir et helt naturlig 
uttrykk. Hadde nyansene vært like rundt hele, kunne det ikke vært treverk i sin natur, 
og da er hele poenget borte. Men ulike treslag har ulike variasjoner mellom endeved 
og flask. Pære og Wenge er to harde treslag som har relativt lik fargenyanse i ende og 
flask, neste gang skal jeg lage en prøve med de to treslagene sammen. 
  
 
 
 
 



 32

6.4 ANALYSE 
 
Under mine tre uker på B-wood møbelsnekkerverksted har jeg gjort en del 
mislykkede forsøk på produkter. Gjennom disse feilgrepene har jeg lært masse, jeg 
har kunnet føre det med meg videre og endre på de tingene underveis i prosessen. De 
tre ulike typer armbånd jeg har lagt frem her i rapporten, var de jeg lyktes best med. 
Likevel er det visse små ting som ikke gjør meg hundre prosent fornøyd med 
resultatet. Det er kanskje fordi man er svært kritisk til seg selv, men samtidig må man 
ha et mål å jobbe mot, for å kunne utvikle seg og bli bedre. Denne tiden har gitt meg 
nye ideer og tanker om produkter og på den måten vært svært lærerik og nødvendig. 
Samtidig er jeg på en måte fornøyd, jeg har oppnådd de fleste av mine oppsatte mål 
for produktene. Det er armbånd som fremhever treverket, de er lette og ledige på 
armen og gir bærer en egenhet og vis verdighet. Armbåndene kan produseres med ulik 
indre diameter med enkle endringer som gjør det mulig å tilpasse til ”normalen”.  
 
Armbånd 1: Er mer luksuriøst i mine øyne, det kan relateres til høsten med kraftige 
fargeforskjeller, levende i sin bevegelighet, og spennende med former som svarer 
hverandre. Armbåndets form kan utvikles og bli spenstigere, og på den måten få 
utseende til å tilsvare produksjonstid og pris. 
 
Armbånd 2: Er også av mer luksuriøs type, det er høst som speiles i smykket, kraftige 
farger, spenstige former, levende rørlighet , energifylt form og med friskt stramt 
uttrykk. Dette armbåndet kan også utvikles så produksjonstiden synker, men som en 
liten serie kan smykket i mine øyne overleve med små justeringer.  
 
Armbånd 3: Kan både være hverdagsmykke og mer luksuriøst, det kommer helt an på 
treverk, bredder og form. Men i utgangspunktet ser jeg på det som et mer 
ungdomsmykke en de to andre. Disse armbåndene kan også gjenspeile ulike årstider i 
og med at tre og utforming kan tone seg så forsjellig. Likevel synes jag at våren 
kanskje kommer best frem i disse armeringene, de er lekende og sprudlende særlig 
med flere på armen da lyden fremhever armbåndene. Nysgjerrigheten rundt de kan 
også skape en god, glad følelse hos bærer. De er enkle og spesielle på en gang. 
Produksjonen av smykkene er relativt enkel og rasjonell. Materialforbruk er en del 
som kan videreutvikles, så gjenbruk av spill kan bli andre produkter.    
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7. PRODUKSJONSVENNLIGHET 
 
Alle tre prototypene kan utvikles og helt sikkert forbedres i forhold til 
produksjonsvennlighet. Som jeg har konstatert tidligere, er det første armbåndet minst 
produksjonsvennlig, det andre nest mest, og det tredje mest produksjonsvennlig i 
forhold til hvordan de ser ut i dag. De to siste kan det lages maler til og flere armbånd 
kan lages mer rasjonelt i små serier. Nummerering av de små seriene er nødvendig for 
å opprettholde eksklusivitet og egenhet. Armbånd 1 kan også justeres slik at maler 
kan brukes, men det er fortsatt relativt mange momenter som gjør det vanskeligere å 
rasjonalisere så mye.  
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8. TESTER PÅ FAMILIE OG VENNER 
 
8.1 MÅL 
 
Å standardisere indre diameter som passer de fleste mennesker er lurt. Det blir færre 
maler å lage og lagre. Prototypene jeg har laget nå, har jeg kun tilpasset min hånd. 
Når man lager ringer er det viktig at de er relativt trange å få på, slik at de ikke detter 
for langt ned på hånden og hemmer rørelsen av hendene. Til min hånd er 63mm i 
indre diameter perfekt, da blir de liggende på håndleddet og hindrer ikke tommelen i 
bevegelse. Vi mennesker er veldig forskjellig bygd, hvor mye hånden kan 
komprimeres for å komme inn i ringen er ulik. Jeg har gjort en test på mine venninner, 
tanter, mormor og mamma for å få et lite overblikk på størrelser. 63mm passet ganske 
mange, men 66mm og 67mm måtte til for at de fleste skulle få på seg ringene. 
Mormor trengte 70mm på grunn av at hennes hender er mindre fleksible. Det er 
ganske morsomt å se at så små justeringer gjør så vesentlig forskjell. 66mm på min 
arm glir ned på hånden og gjør det ubekvemt å ha på. Armeringene er i veien når 
hånden skal brukes. I tillegg til å gjøre en undersøkelse på mine venner og kjente gikk 
jeg i butikker som Hennes & Maurits, Glitter og Accessorize for å måle indre 
diameter på de smykkene som var av hele ringer. Der var det tydelig at to diametre 
var gjeldene, 65/66mm og 68mm. Det var interessant å se at det stemte ganske bra 
med mine egne undersøkelser, med unntak av at jeg trenger en mindre diameter i 
tillegg. Men det ekstra morsomme var at en av butikkene hadde et type armbånd i xs. 
Den var 63mm i diameter! Dette gjorde meg ganske sikker på at det var tre størrelser 
som kunne være standard, nemmelig  63mm, 65.5mm og 67.5mm.     
 
 
8.2 POPULARITET 
 
Under min runde med måling av diametre, spurte jeg også om de ville hatt noen av 
armbåndene, i så fall hvilket og hvilken årstid de forbandt armbåndet med. De 
smaleste ringene med flere i ett armbånd var mest populære, om ikke enstemmig, 
blant mine venninner. De to andre armbåndene var de første de så og tok på, men om 
de selv skulle hatt ett, så var det ringene fra armbånd 3 som gjaldt. Da alderen ble litt 
høyere på de jeg spurte, trakk armbånd 1 og 2 mer oppmerksomhet, men også her sto 
armbånd 3 høyt i kurs. Min nærmeste krets er kanskje ikke helt representativ for folk 
flest. Jeg kan tenke meg at damer som liker større smykker og bruker smykkene mer, 
kan like armbånd 1 og 2 best. Jeg har tidligere gjort armbånd som minner om 
armbånd 3. En venninne i London og en venninne i Trondheim har ett hver. De har 
begge fått mye ros for sine armbånd og spørsmål om hvor de er kjøpt. Det er jo et 
tegn på at de kan bli populære blant unge mennesker. Det kan også være en 
”motesak”, det er en tendens til røffere stil blant mine venninner, det kan føre til at de 
enkleste smykkene blir foretrukket, de passer best til stilen nå. Jeg tror like vel at de 
hele ringene kan være relativt tidløse, de er for meg et produkt som kan passe til de 
fleste klær og stiler, både pyntet med kjole og røff i ”baggy” jeans. Årstid var for 
”långsökt” og spørre om. Jeg forstår at det kanskje var litt for optimistisk å regne med 
at folk flest funderte på sinnestemning rundt årstid og utsmykning, men jeg kan jo 
håpe at det ubevisst kan føre til å forsterke kroppspråk og utstråling.   
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9. AVSLUTNING 
 
Gjennom dette prosjektet har jeg fått trening i å følge en metodisk prosess for å nå et 
resultat. I løpet av prosessen har jeg også fått muligheten til og være hos, jobbe med 
og observere en smykkekunstner. Jeg har vært på inspirasjonsreise i Finland og 
studert litt hva som finnes av smykker i tre på markedet. Det har vært lærerikt å samle 
inn informasjon og inspirasjon i innsamlingsetappen. I løpet av skisseetappen og den 
utførende delen har jeg fått prøve meg på å tegne og lage små produkter i tre i form av 
smykker. Den skriftlige delen har hjulpet meg frem til mitt mål, ved at jeg hele tiden 
må dokumentere og analysere. På den måten setter jeg ord på hva som ligger bak 
mine valg og jeg får muligheten til å vurdere og analysere mitt resultat. 
  
I smykkene har treverkets fremtoning fått mye plass. Jeg har valgt å beholde de 
naturlige fargene og bruke dem bevisst, så mønster og kombinasjoner kun er av 
naturlige treslag. Jeg synes jeg har lykkes i å få frem treverkets skjønnhet og egenhet i 
smykkene. Kommentarer fra venner og kjente ble: Hvordan kan det bli så glatt og 
hvordan blir det slike mønster? Når interessen melder seg på den måten har jeg 
oppnådd litt av mitt mål, de blir overasket over tre som materiale på en positiv måte.  
 
De tre prototypene har ulike uttrykk, men felles er at ingen nærmer seg kunstverk, de 
er heller bruksgjenstander. Å oppnå den gyllende middelvei mellom kunstverk og 
dagligdagse produkter uten en egenverdi, (som sagt under 1.3 Målsetning) var 
vanskelig. Jeg har revurdert ordbruken min når det gjelder og sette ”dagligdags” i et 
negativt perspektiv. Etter at hele produksjonsforløpet har utartet seg, og prototypene 
er klare, synes jeg heller at den dagligdagse, brukervennligheten gir smykkene et 
ekstra personlig preg, der du ikke bare pynter din fremtoning i festlige lag, men gleder 
deg over hverdagen, og viser det. Prototypene 1 og 2 er litt mer eksklusive og ikke 
like lett å ha på til en hver tid. De er kanskje nærmere den middelveien jeg ønsket. 
Prototyp 3 har potensialet til å bli utviklet til ulike produkter. En tanke mer 
eksklusivitet kan komme til på visse armbånd, mens andre kan beholde den røffe og 
enkle stilen, som gjør dem veldig lette å bruke til alle anledninger.  
 
Om smykkene en dag skal ut på markedet, må jeg vurdere hvor vidt den tidsbruk og 
pris det eventuelt får tilsvarer uttrykk og produkt. I denne oppgaven har jeg ikke hatt 
plass til og gjøre en overgripende undersøkelse på markedet, beregnet pris eller tenkt 
på markedsføring og emballasje/forpakning. Det kan være interessante prosjekter når 
jeg har fått utviklet et produkt jeg er helt fornøyd med. 
 
Den praktiske delen med å gjennomføre dette prosjektet etter planlagt tid, har gått 
rimelig greit. Jeg skulle gjerne hatt tid til å utforske enda mer på verkstedet og med 
flere prototyper, men det kan gjøres i andre anledninger. Prosjektplanen ble litt endret 
på, de to ukene jeg hadde satt av til ferie ble en og flyttet til første uken av juli, da det 
av personlige årsaker var vanskelig å motivere seg. Men ukesinndelingene har vært 
fine å følge, slik at det ble en flyt i arbeidet og ikke alt var igjen mot slutten. 
Eksamensarbeidet har gitt meg en god erfaring i å planlegge, gjennomføre og avslutte 
et arbeid som lenge har vært en skremmende tanke. 
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Vedlegg 1. 
 
ORDLISTE 
 
Dremmel – Et lite elektrisk håndverktøy du kan forme, pusse og bore med. 
 
Vannbeise – Er å stryke over treverket med lunket vann så trefibrene reiser seg. Når 
det er tørt, pusses det lett over. Dette fører til at fibrene reiser seg minimalt under 
beisingen. 
 
Laminere – Er å lime trebiter med fiberretningene i kryss. Tre har ulike styrker radielt, 
tangentielt og i lengderetning, når vi krysslimer blir styrken jevnere gjennom biten.  
 
Sveife – Betyr å grovsage ut en form på båndsagen. 
 
MDF – Medium Density Fiberboard. En type platematerial av presset trespon/støv. 
 
Håndoverfres – Et elektrisk drevet freseverktøy som blir håndstyrt. Fresehoder av 
ulike slag (pinnefreser, profilfreser, etc.) kan festes i maskinen. 
 
Flask – En planke har flere sider, enden kalles endeved, flatsiden/langsiden kalles 
flasken. 
 
Spunse – Betyr å lime inn tapper i hull, så de blir tettet igjen. 
 
Fliser ut – Er at en flis fra trebiten løsner, og ødelegger emnet. 
 
Hulkil – Et navn på en profil som består av en konkav halvsirkel. 
 
Chuck – Er en festeanordning, det finnes for eksempel på driller for å feste bor i og på 
dreibenken for å feste emner i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

Vedlegg 2. 
 
PROSJEKTPLAN 2006 
 
UKE 18 : Inspirasjonsreise, med jobb på Liv Blåvarps verksted. 
 
UKE 19 : Var hos Liv Blåvarp til og med onsdag. 
 
UKE 24 : Skrive en innledning. 
                Diskusjon med Lars om framgang. 
                Skrive om Liv Blåvarp og inspirasjonsreisen til henne. 
                Begynne på innsamlingsetappen. 
 
UKE 25 : Avslutte innsamlingsetappen. 
                 Skrive en analyse av den og summere hva som skal være med videre. 
                 Skriv en oppdragformulering. 
                 Begynn med litt skisser. 
 
UKE 26 : Skisser. 
                Inspirasjonsreise til Helsingfors. Se på diverse tresmykker. 
 
UKE 27 : Handle inn nødvendig verktøy og material. 
                Gjør i ordning en liten arbeidsplass på verkstedet, B-wood. 
                Begynne leke i verkstedet, med prototyper, husk å fotografere. 
 
UKE 28 : Gjør en analyse av første uke i verkstedet. 
                Fortsett arbeidet med prototyper, husk fotografere. 
 
UKE 29 : Verkstedarbeid, husk bilder. 
                Gjør en analyse av arbeidsuken.  
                 
UKE 30 : Avslutte verkstedsarbeid, gjør en analyse av uken. 
                Skann inn skissene og kategoriser dem. Skriv en analyse og en sluttsatts. 
 
UKE 33 : Sett inn bilder og skriv om produksjons prosessen. 
                Sammenstill og klargjør alle tekster og bilder. 
                Skriv et resultat og en sluttsats. 
                Send foreløpig utkastet til opponent: Ikuru Suto, og veileder: Lars Brag. 
 
UKE 34 : Skriv inn figurforklaringer og notiser om uttak fra bok pluss forklaringer. 
                Sammendrag, bildfortegnelse, innholdfortegnelse, kildehenvisning.  
                Send utkast til opponent: Ikuru Suto, og veileder: Lars Brag. 
 
UKE 35 : Sluttføre rapport og gjør presentasjon. 
 
UKE 36 : Fremlegning. 
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Vedlegg 3.  Noen av Liv Blåvarps smykker. 
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Vedlegg 4. Noen av Liv Blåvarps smykker. 
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Vedlegg 5. Noen av Liv Blåvarps smykker. 
 

         
 
 

     
 
 

    
 


