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Sammanfattning
Mitt examensarbete handlar om hur man kan experimentera med 
mönster genom olika tyger och sedan klä möbler med det. 
Jag har arbetat med randiga tyger -bolstervar- där jag klippt i tyget 
och sytt ihop det så att ränderna har fått mötas på andra sätt än dom 
ursprungligen gjorde i vävstolen. På så sätt har jag byggt upp mina 
mönster av randiga tyger och sedan klätt in möbler i dessa tyger. 

I min undersökande del har jag studerat 5 tekniker att klä in och 
drapera möbler på, alltifrån hur man kan täcka något med en harts 
till hur man kan jobba med lapptäcken. 
Utifrån dessa undersökningar gjorde jag egna experiment och 
modeller som jag sedan utvärderade. 
Den teknik och det uttryck som jag till slut valde att arbeta med, 
vilket var lapptäckesteknik, kom att bygga vidare på ett koncept som 
jag arbetat med under min utbytestermin i Mexiko. 
I och med detta examensarbete tog jag det mexikanska projektet till 
svensk mark och arbetade med svenska uttryck i textilen. 
Jag har tillverkat två stycken stolar/fåtöljer och ett skåp. 

Abstract
My thesis is about how you can experiment with patterns on fabrics 
and then upholster it.
I have worked with striped fabrics -ticking- where I cut the fabric 
and sewed it together. The stripes meet in other ways than originally 
in the loom in the new patchwork. That way I have built my patterns 
of striped fabrics and then covered furniture in these fabrics.

In my first part of this work I explored other techniques to cover 
and drape furniture, everything from how to cover something with 
a resin to how you can work with patchwork quilts.
Based on these studies, I did own experiments and models, which I 
then evaluated.
The technology and the expression that I finally chose to work futher 
with, which was patchwork quilts, was a concept that I started and 
worked with during my exchange semester in Mexico.
With this thesis, I took the Mexican project to the Swedish soil and 
worked with the Swedish expression in the fabric.
I have made two chairs/armchairs and a cupboard.
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Introduktion
Min tanke när jag började mitt examensarbete var att 
göra möbler som helt täcktes och omslöts av mönster 
av något slag. Jag ville att det skulle bli en hel och total 
inklädning av möblerna. Jag lät mej inspireras bland 
annat av detta collage som visar bilder på stickgraffiti, 
Vanessa Beecrofts ränder, Yayoi Kusamas prickar, ufo-

sädesfält, parkettläggning och Michael Lins blom-
byggnad.
I det här examensarbetet får ni följa hur jag har ar-
betat för att angripa mönstervärlden, och hur jag gått 
till väga för att lyckas med en total mönsterinklädning 
av en liten möbelkollektion. 

1



Visionen
Min vision med arbetet är att finna ett bra sätt att hitta 
intressanta ingångar för mitt fortsatta designarbete, 
där jag vill skapa ting med starkt eget uttryck men 
med inspiration från traditioner. 

Mål
Målet med det här arbetet är att bygga och färdigställa 
två stycken fåtöljer och ett skåp som är helt täckta i 
mönster och tyg. Målet är även att utifrån en textil 
tradition experimentera med tygets  och mönstrets 
möjligheter. Ytterligare ett målet är att få större insyn i 
hur man kan jobba med möbler som är stoppade med 
modern stoppning och klädda med tyg. 

Metod
Jag har tittat på 5 tekniker att drapera och klä in mö-
bler på. Utifrån 4 av dessa teniker har jag gjort egna 
experiment. Jag har gjort tester på modeller och delar 
av möbler för att på ett mer visuellt plan kunna se hur 
tekniken skulle kunna fungera att jobba vidare med 
för mej. Efter det har jag valt en teknik som jag har 
forskat mer kring och sedan använt till mina möbel-
prototyper. Jag har valt ett slags tyg, bolstervar, men 
i olika material och färger, som jag har jobbat med. 
Mitt arbete har på ett mycket konkret sätt utgått från 
tekniker, för att sedan fyllas med historier, koncept 
och tankar kring arbetet. 
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FEM TEKNIKER
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Kokonga
Olika sätt och tekniker att “kokonga” in möbler på följer här, med 
hjälp av specifika möbler och lampor som exempel:

Bröderna Achille och Pier Giacomo Castiglioni formgav lampan 
Taraxacum Suspension Light år 1960. 
Det är en takkrona som ger ett diffust ljus. Den har en inre vit-
lackad stålkonstruktion, stålkonstruktionen har sedan blivit 
besprutad med en harts som bildar en kokong över den inre kon-
struktionen. Stålkonstruktionen roterar medan hartsen sprutas på 
så att ett jämt lager täcker stommen. Hartshöljet i sintur skyddas av 
en genomskinlig sprayfinish. 

2005 gjorde Marcel Wanders en uppföljare till Taraxacum Suspen-
sion Light, som heter Zeppelin. Han har också använt sej av en vit-
lackad stålkonstruktion som har blivit översprayad med harts som 
har bildat en kokong runt skelettet. Kokongen har sprayats med en 
transparent finish. Innuti lyser ljus av transperant polymetyl-
metakrylat. På undersidan av takkronan hänger en mångfacetterad 
kristall, för att ge en gnistrande effekt till ljuset. 
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Jurgen Bey har jobbat med 
projektet Kokon. År 2000 bör-
jade han med kokon-projektet 
som resulterade i kokon-family 
bench, 3023 Kokon my Castle,  
och my home. I detta projekt 
har han tagit redan existerande 
möbler, dessa har han sedan 
täckt i en elastisk syntetisk fib-
er. Han har med hjälp av över-
draget satt ihop flera stolar till 
bänkar men även jobbat med 
stolar och väggar som genom 
det sammanhållande fiberöver-
draget har blivit till ett objekt. 
Materialet krymper runt sto-
larna och dom övriga objekten, 
som får bilda ett slags skelett 
som man ser utstickande kanter 
och konturer från. Överdraget 
blir på så sätt ett mjukt elastiskt 
skinn. Det nya överdraget ger 
möbeln ett helt nytt utseende. 
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Svenska designkollektivet Uglycute är några som 
också har jobbat med att mer eller mindre trä in 
möbler i tyg. På bänken som syns överst på denna 
sida har dom trätt på en rundstickad trikå på en 
bänk av frigolit. Den undre bänken kom till un-
der en dansföreställning “Härmapan”, där dansare 
inkluderade möbler i föreställningen och klädde 
in dom i bomullstrikå. En enkel bänkkonstruktion 
gömmer sej inne under det lösa tyget. 
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Stickgraffiti är gatukonst som består av enklare stickade kreationer, dom sätts oftast 
på ställen där det är lätta att tråckla ihop dom stickade bitarna, till exempel väg-
skyltar, lyktstolpar, cykelställ och räcken, men också på skulpturer där dom stick-
ade delarna får bli kläder. Utövarna vill oftast vara anonyma. Inspirationen kommer 
framförallt från gatukonsten och dess ifrågasättande av vem som äger det offentliga 
rummet och vem som får uttrycka sig fritt i det.

Stickning och virkning
Jag har tittat på hur man kan sticka eller virka in objekt i garn och där igenom ge 
tingen ett nytt uttryck. 

Beril Cicek är en kvinna som inte har klätt in ett objekt med det stickade 
tyget utan låtit stickade lådor bäras upp av träben. Beril vill ha en resväs-
ka som man kan ta med sej utan att behöva vika, välja eller packa i varje 
gång man ska ut och resa. När man ska ge sej av är det bara att ta loss 
den stickade lådan från träbenen och ge sej av. Dom stickade lådorna har 
trähandtag och hård botten, som en väska. Garderoberna är handstickade 
och mönstren är hämtade från den isländska sticktraditionen. 
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Formgivaren Mia Gammelgaard har designat sto-
len Hippo med stickade “strumpor” för företaget 
BLÅstation. I denna stol får träet synas och dom 
rundstickade benvärmarna blir en iögonfallande 
detalj, lite som städad stickgraffiti på en inomhus-
stol. 

Dessa pallar är designade av Claire-Anne O’brien som har 
lekt med stickningens dimensioner och uttryck. Tekniken 
är både hand och maskinstickning i Rowan British Sheep 
Breeds garn.
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Fransat material 
Jag har intresserat mej för hur man kan dekorera och vira in objekt i fransat pap-
per. 

På bilderna syns piñator från Mexiko och en stol även den från Mexiko, dessa är 
inklädda i uppklippt silkespapper. Man klipper pappret i remsor som man sedan 
klipper upp i fransar men man låter ca 1 cm av pappret vara ofransat och på så sätt 
hålla ihop remsan. Sedan virar man remsan med fransarana runt objektet som då 
får en papperslurvig yta. Fransarna kan variera i tjocklek och längd. 
Även i Sverige finner man denna teknik på bland annat Gotlandsljusstakar och 
skinkpinnar. 
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Lapptäcken
Jag har tittat på möbler som är inklädda i olika tyger, man skulle kunna 
säga att möblerna är draperade med, men även “skräddarsydda” med 
lapptäcken.

På bilden nedan syns Hay`s ottomaner som är inklädda i antika indiska 
saris, varje ottoman har delar från flera saris som sedan är ihopsydda 
kring möbelstommen. Överst till höger är en soffa från Squint. Dom klär 
in gamla möbler i lappar av silke, bomull, sammet och bolstervarstyg. 
Nere till höger syns Form us With loves Mitab-producerade sittpuffar, 
idén till puffen fick man efter att ha sett allt spilltyg som blir inom möbel-
produktionen. I den här puffen tillvaratas det, triangelformade tygbitar 
möts i mitten där en knapp fäster bitarna på plats.
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St. Petersburg chair, är en serie stolar 
som även dessa är designade av Jurgen 
Bey för Droog design 2003. Dessa sto-
lar var specialdesignade för Café Dutch 
Room i St. Petersburg. Jurgen Bey tog 
gamla antika stolar täckte dom med 
PVC-skum, lager av glasfiber och stärkt 
polyester. På det yttersta lagret satte han 
ett screentryckt blommönster för att få 
liv i dom av skum och glasfiber lite de-
formerade stolarna. Han ville genom 
inklädningen också skapa en teatralisk 
effekt, mycket för att kaféet dit stolarna 
designades från början, ligger i en gam-
mal teaterlokal. Stolarna finns i många 
färger men även i vitt där mönstret är 
beigevitt på vitt. 

PVC-skum, glasfiber och blommönster
Här har jag hittat ett projekt där man har 
utgått från den ursprungliga formen av 
möbeln och bara ökat på den med nya 
material som flera yttre lager.
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MINA EXPERIMENT
Utifrån 4 av dom redovisade teknikerna har jag gjort egna experiment som inspirerats av teknikerna

12



MINA EXPERIMENT

Test 1: att “kokonga” in något
Jag gjorde några tester på modellnivå med 
att klä in en stolsmodell i ett elastiskt ma-
terial. Detta är en liten träpinnstolsmodell 
som jag byggt och sedan trätt ett nylontyg 
över. Nylontyget är ihopsytt av två olika 
kavliteter i olika fält. Jag tycker om hur ty-
get bildar valv och mjuka former ovan på 
den hårda och lite spretiga trämodellen. 
Jag tycker även att det ser spännande ut 
att man anar träkonstruktionen som finns 
under tyget. 
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Test 2: att virka in något
Jag gjorde en liten bordsmodell som jag sedan 
klädde in genom att virka, både enkel virkning och 
med stolpar. Jag började med bordsskivan för att 
sedan fortsätta nedåt runt en träpelare. När den 
virkade “strumpan” var klar stoppade jag “bollar-
na” på bordspelaren med tyg så att dom, genom ut-
tagen virkning utvidgade delarna, skulle se mjuka 
och bulliga ut, och även stå ut. 
Jag hade hellre sett andra färger på mönstret men 
det var dom enda färger jag hade i bomullsgarn och 
jag valde då att använda det. Annars tycker jag att 
bordet blev sött men kanske inte så praktiskt om 
det skulle tillverkas i full storlek.  
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Test 3: att snurra in något i uppklippt tyg
På bilden ser man hur jag har virat in en träpinne 
med tyg som jag klippt i fransar och sedan vikt 
dubbelt. På pinnen använde jag ett vävt ylletyg som 
rispar upp sej, allstå att dom små trådarna som ty-
get är vävt av gör sej lösa från väven och sticker ut. 
Jag har även provat att virat in ett bordsben med ett 
filtat ylletyg som inte rispar upp sej när man klip-
per i det. Det blir ganska olika uttryck beroende på 
om tyget rispar upp sej eller om det inte gör det. 
Jag tycker att det blev en fin effekt att använda tyg 
på detta sätt och jag tror att det kan bli en fin detalj 
på en möbel.
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Test 4: att klä in något i lapptäcke
Jag har sytt 3 stycken lika stora snurror i randigt 
bomullstyg som jag i sin tur sytt ihop med var-
andra. Jag har provat att lägga tyget över rundade 
kanter, och tycker att mönstret på ett härligt sätt 
förvillar formen. 
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Vissa ytterligare reflektioner:

Att trä över och täcka en stomme med ett elastiskt nylontyg som jag 
gjorde på en modell blev fint, men jag känner att det snarare kom-
mer att bli ett arbete om att hitta rätt tyger och material än att hitta 
nya uttryck i tyget, om jag fortsätter på det spåret. 
Jag tror att man måste forska mycket kring slitstarka elastiska mate-
rial och hur det skulle kunna hålla för slitage på en möbel i fullskala 
och särskilt om man skulle använda sej av flera tyger och behöva 
använda några slags sömmar. Dessa sömmar skulle utsättas för en 
väldigt stor påfrestning. Jag tycker dock väldigt mycket om ut-
trycket som stolsmodellen fick, speciellt tycker jag om dom valv som 
bildades av tyget mellan benen och mellan ryggpinnarna. Jag kom-
mer att ha med mej och minnas detta test för att kanske använda i 
ett annat projekt. 

Att fortsätta att virka och klä in möbler i virkade eller stickade 
“strumpor” känns kul, men något som man ser mycket nuförtiden, 
det känns för på modet och för “gjort”, och jag känner inte att jag vill 
fortsätta att undersöka det för att få fram mer udda och egna uttryck.

Att ta in sättet att klä in ting med fransat material till möbelsfären 
och att byta ut pappret mot ett mer beständigt material som tyg 
känns spännande. Att arbeta med att klä in möbler i fransat tyg är 
kul, men det känns som om det passar bäst för att klä detaljer av 
möbler med. Jag känner mej inte så intresserad av att i detta projekt 
arbeta med materialmöten, utan jag vill helst göra något där hela 
möblen är intäckt och inklädd i tyget. 

Efter att ha testat några av dom sätt som man kan klä in möbler med 
så har jag beslutat mej för att fortsätta med lapptäcket. En teknik 
som ger utrymme för mönsterexperiment och helinklädning.
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UTVECKLINGEN AV ARBETET
Tekniken jag valt, och hur jag jobbar vidare med den
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Lite om lapptäcken
Att sy lapptäcken är ett gammalt hantverk, och 
det äldsta bevarade lapptäcket kommer från Kina, 
och är daterat från någon gång under Yindynastin 
1450-1122 f.Kr. Det tyget var en slags tygmosaik av 
sidenremsor som tillverkats för att svepa in en urna 
i. Även i det gamla Egypten runt 980 f. Kr använde 
man sej av hopfogade lappar, i cermoniella syften. 
I många av jordens kulturer så som i Nordafrika, 
Turkiet, Persien, Syrien och Japan hittar man gamla 
lapptäcken. 

I Sverige finner man lapptäcken från medeltiden 
och framåt. Lapptäckena återfanns i alla samhälls- 
klasser, men då gjorda i olika material och på 
grund av olika anledningar. Den stora fattigdomen 
i Sverige var en av dom största anledningarna till 
utbredningen av lapptäcket, man tog tillvara på allt 
tyg både från utslitna kläder och andra textilier och 
satte dom i ett nytt sammanhang genom att sy ihop 
små bitar med varandra. Under 1800-talet ökade 
tillverkningen av lapptäcken, mycket på grund av 
att man hade lärt sej göra papper av trä och man 
fick inte längre betalt för att lämna sin gamla lump 
till papperstillverkningen. Ofta kan man utifrån 
lapptäcket få reda på mycket om tiden det är sytt 
under, med ledning av lapparna. 

Mycket av inspirationen till svenska lapptäcken 
från 1800-talet kom från Amerika där man till-
verkade sina speciella Quilt-täcken. 

Upppfinningsrikedomen har varit stor vad gäller 
sätt att foga samman tygbitarna med varandra. Till-
verkningen skedde nästan uteslutande av kvinnor, 
och var ett tidsödande men kreativt och många 
gånger nödvändigt arbete. 

När levnadsstandarden har höjts har lapptäcket 
kommit att bli mer av en utsmyckning, och ibland 
till och med en konstform.

Dinah Prentice är en engelsk konstnär som jobbat 
mycket med lapptäcken. Hon övergick från mål-
ning och skulptur till att göra stora lapptäckes-
bilder, där bokstäver formades om till geometriska 
mönster. Som grund för lapptäckena har hon både 
arbetat med fotografiska collage, men även skisser 
och målningar som sedan översatts till tyget som 
hon själv sytt ihop. Hon tycker att lapptäckena får 
en slags smidigthet om man inte spänner upp dom 
i lapptäckesramar, och att arbeta med täcket ospänt 
ger en frihet att måla med tygerna. Dinah Prentice 
använder sina täcken politiskt för att sprida sin 
filosofi mot atomvapen. Hon använder sina vackra 
täcken som politiska banér. 
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Min ingång till lapptäcksinklädningen
När jag började på Malmstensskolan hösten 2009 
hade vi en kurs om identitet. Vi skulle göra fyra 
stycken objekt kring fyra frågor som rörde vår 
identitet. Det var hur vi såg på kroppen, hur vår 
uppäxt varit, ett personiligt manifest och ett minne 
från uppväxten. I den sista frågan valde jag att 
skulptera en katt i hönsnät och papier-mache som 
jag sedan klädde in med ett bolstervarstyg. Katten 
var min högt älskade katt som jag hade från det jag 
var 8 år, tyget fick stå för att både min katt och jag 
ofta var och hälsade på i min mammas ateljé som 
var fylld av tyger, både gamla och nya. Det tyget 
som jag använde till att klä in katten med hade jag 
till exempel fått därifrån.
Jag har alltid tyckt om att göra mönster och när 
ränderna från bolstervaret möttes på katten tyck-
te jag att det uppstod nya, vackra och intressanta 
mönster som jag ville fortsätta att experimentera 
med. 

Min fjärde tremin på Malmstens valde jag att läsa 
som en utbytestermin i Mexiko, på Tecnologico de 
Monterray campus Guadalajara, där jag studerade 
industridesign med tyngdpunkt på hantverks-
tekniker. 
I en kurs som jag läste där, fick vi i uppgift att göra 
tre stycken objekt kring något som vi i framtiden 
trodde skulle komma att bli en ritual. Vi skulle 
dessutom i det färdiga objektet använda oss av en 
gammal mexikansk hantverksteknik fast på ett nytt 
sätt. Jag tog mej an tevetittande som jag spådde 
skulle komma att utvecklas till en ritual i fram-
tiden. I och med det så började jag att analysera 
tevetittande mer och kom efter många turer fram 
till att  teveprogrammen i mångt och mycket kan 
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orsaka likriktning och en slags hypnotisering av 
oss människor. Så mitt arbete kom att handla om 
hypnos. 
För att åskådliggöra hypnosen ville jag arbeta med 
en slags hypnos-snurr som jag fick fram genom att 
klippa det vävda mexikanska tyget sarape i trekant-
er som sedan syddes ihop. 
Objekten som kom att bli inklädda i dom hopp-
sydda sarape-bitarna blev två högtalare och en 
woofer som skulle kunna användas till teven. 
Att det blev ljust en ljudkälla knyter även an till 
hypnosen där ljud spelar en stor och viktig roll. 
Jag tyckte att det var ett väldigt givande och in-
tressant projekt, som jag kände var utvecklingsbart.

För den intresserade och för att ge en grund till 
mitt nuvarande projekt, tänkte jag här berätta lite 
om den mexikanska sarapen: 

Fakta om den mexikanska sarapen
Folkstammen Tlaxcalans i Mexiko har en lång his-
toria av vävande, och i Saltillo i norra Mexiko ut-
vecklades en stark textiltradition. Tlaxcalans hade 
en stark textiltradition även innan spanjorerna kom 
till landet men den utvecklades i Saltillo som blev 
en stad där båda folkslagen slog sej ned. I Saltillo 
utvecklades det som sedan kom att bli den i hela 
Mexiko spridda sarape-väven. Det var först med 
européerna som man började använda pedalvävs-
tolar och i och med det kunde man öka produk-
tionen. Det var dock kreolerna och mestiserna som 
började använda sej av sarape-väven i klädesplagg, 
då samhället var uppdelat i klasser som hade olika 
krav på klädsel. Men sarapen kom att utvecklas 
ännu mer då den började att användas som rid-
kläder för män hos Tlaxcalans-folket, som var det 

enda indianfolk som hade laglig rätt att an-
vända sej av hästar. Sarapen som poncho 
spred sej sedan till alla ridande män i dom 
norra delstaterna. Trotts alla kopplingar till 
ursprungsbefolkningen brukar man anse 
att ponchon är ett klädesplagg som hör 
till den ”nya tiden”. Sarapen som poncho 
kan man se lånar särdrag från både dom 
ursprungliga kulturerna och den spanska 
kulturen, även vävteknik och materialval är 
en blandning av dom två kulturerna. Sara-
pen har gradvis blivit ett slags emblem för  
Mexiko och mestiskulturen. Sarapen i Sa-
tillo var ofta vävd i intrikata mönster, men 
sarapen som man numera hittar runt om 

i Mexiko är randig med eventuellt något 
mönster i mitten av tyget (vanligen ett 
”diamant”motiv eller en tandad sicksack) 
där randningen sedan vänder och börjar 
om. Gemensamt för sarapen i hela Mexiko 
är dom starka och iögonfallande färgerna. 
 
Inslaget i en sarape var oftast av ull, ett
material som spanjorerna förde med sej, 
och varpen i bomull ett inhemskt och 
mycket använt material. 
Nuförtiden görs många sarapetyger i 
syntet-material, ibland blandas det med 
bomull. 
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Mitt val av svensk motsvarighet
Efter att ha jobbat med randiga tyger både i årskurs 
1 och 2 ville jag fortsätta med det och gå till djupet 
med rändernas möjligheter. 
Jag valde sarapen i mitt mexikanska projekt för att 
den har ränder, men också för att den så starkt är 
förknippad med Mexiko och då inte bara en viss 
folkstam eller en viss landsände utan landet som 
helhet. För att spinna vidare på konceptet i detta 
projekt  valde  jag det svenska bolstervaret att jobba 
vidare med. Det går att finna i alla samhällsklasser 
och finns representerat i alla landsändar. Jag har valt 
att fortsätta att jobba med bolstervar också för att 
det tyget har tacksamma ränder att arbeta med, och 
för att det är något väldigt typiskt svenskt (även om 
liknande tyger återfinns i hela Europa). Genom att 
välja det tyget flyttar jag över mitt mexikanska pro-
jekt på en svensk planhalva med stark anknytning 
till vår textila tradition, och fortsätter med att expri-
mentera med mönster och draperingar snarare än 
att fortsätta med den konceptuella hypnoshistorien.

Först hade jag tankar på att använda något annat 
randigt svenskt tyg som också var gjort i ylle el-
ler halvylle. Mina funderingar gick till folkdräkts-
förkläden med ränder så som Rättviksdräktens  el-
ler Skedevidräktens förkläden. Men ganska snart 
började jag att titta på bolstervaret igen som jag 
klätt in min skulpterade katt med i årskurs 1. 
Jag började att söka mer efter bolstervar och jag 
hittade i min mammas textilsamling ett litet tyg-
prov från ett bolstervar som min mormors mormor 
Alida Kristina Gabrielsdotter Bring från Kristdala i 

Bolstervar från Kristdala i Småland som min mormors mormor 
Alida Kristina Gabrielsdotter Bring vävt.

3 Bitar från äldre bolstervar som jag tycker är mycket vackra.
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Småland använt som kuddvar. Det är förmodligen 
hon själv som har vävt det någon gång under slutet 
av 1800-talet. Hon levde under mycket enkla förhål-
landen i ett soldattorp med 6 barn. Efter detta fynd 
tyckte jag att valet av tyg förankrades ännu mer hos 
mej.

Bolstervar
Bolstervaren var i södra Sverige stoppade med gås-
dun och dom var randade i starka färger. Ofta till-
hörde dom faktiskt hemmets prydnadstextilier, och 
var inte bara nyttovävar. Som nyttotyg användes det 
mest till madrasser, kuddar och dynor till sängar. 

Vid mitten på 1700-talet hade tygerna en mycket 
skiftande randning, särskilt dom tyger som var gjor-
da på fabrik. Det hemvävda tyget hade inte samma 
färgrikedom och inte heller samma glans i kvalitén. 
Det skulle vara en fast och tät väv så att dun, fjädrar 
och annat fyllnadsmaterial inte skulle kunna trän-
ga ut. Tyget kunde vävas hemma eller under mer 
profesionella former, då var det vanligen män som 
vävde, det behövdes för att tyget skulle bli tätt och 
behövde då slås samman mycket hårt. Detta fysiskt 
tunga arbete skedde inom industrin på vintern och 
om sommaren vävdes lättare tyger. 
I varpen använde man ofta bomullsgarn och i insla-
get ullgarn, men även lin var  vanligt i både varp och 
inslag i alla fall bland äldre bolstervar. Vanligen var 
väven en kypertväv. 

Förr var det vanligt att stärka hörnen på dynor och 
kuddar av bolstervar med skinn eller filtat ylletyg. I 
Skåne pryddes hörnen på kuddar ofta med toffsar 
av garn. Men bolstervaren förekom inte bara i södra 

Bolstervar från Västra Hersby i Sollentuna, Uppland.

Bolstervar från Jämtland.

Bolstervar från Gideåbacka, Ångermanland.

Bolstervar från Jämtland.

Sverige, till vänster visas bitar av bolstervar från an-
dra platser i Sverige. I Hälsningland har man tillver-
kat och sålt linnetyg redan från 1100-talet, och det 
randiga bolstertyget har funnits i produktion länge.

Genom att använda mej av ett tyg med en så stark 
och lång tradition och faktiskt klippa sönder det 
och använda det på ett annorlunda sätt, vill jag  göra 
något eget av traditionen - en slags symbolisk om-
välvning... Jag vill också leka med och bryta upp tra-
ditionen men samtidigt visa uppskattning genom 
att skapa något eget av det som varit. 
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Folkkonst
Jag har alltid varit fascinerad av den folkliga 
konsten och slöjden inom olika kulturer. Det jag 
tycker om är det direkta och frejdiga uttrycket, och 
det ohämmade och orädda sättet som man blan-
dra färger, material och tekniker med varandra 
på. Jag upplever att man använder mönster och 
utsmyckning utan rädsla. Att arbeta med att ta 
delar och element ur en tradition är något som 
jag alltid har gjort och det kändes givet för mej 
att fortsätta med det även i mitt examensarbete. 
Mitt förhållningssätt är inte att bevara för bevar-
andets skull, allt har sin tid och epoker avlöser 
varandra, utan hämta upp inspiration och ut-
tryck och sätta in det i ett nytt sammanhang. 
Olika främst textila hantverkstekniker och ut-
tryck har funnits med mej sedan barndomen 
och jag har vuxit upp med konst, folkkonst och 
slöjd som naturliga inslag och det är inget som 
jag har upptäckt i vuxen ålder, vilket jag tycker 
har gett mej ett personligt och nära förhållande 
till folkkonsten. Annars inspireras jag också my-
cket av samtida konst och tycker om att föra in 
fria uttryck i designen.  

Mönsterglädje
Att arbeta med textil och skum i mitt examen-
sarbete på Carl Malmstens-furniture studies har 
känts viktigt för mej. När jag började på skolan 
visste jag att det fanns en tapetserarutbildning 
och jag hoppades att få lära mej mycket om stop-
pade möbler och tyger, men under mina år på 
skolan har jag inte haft någon kurs i det, även 
om man har kunnat vinkla det egna arbetet i 

designkurserna mot det textila under tidigare år, 
det har jag dock inte gjort, och jag kände nu att 
det var dags att göra något med textil. 

Att arbeta med mönster på textilen har också 
känts viktigt för mej då jag tycker att det spelar 
den största rollen för hur en stoppad möbel ser 
ut och uppfattas. Självklart är formen också vik-
tig men den ska göras på ett sådant sätt så att 
mönstret bärs upp. 

När vi på skolan i en designkurs hade feedback 
av Johan Lindau från BLÅstation, pratade han 
om att han fick in en mängd förslag på mö-
bler till sitt företag och att många förslag inne-
fattade olika färgkombinationer på möblerna 
och att det för det mesta var kvinnor som gett 
dessa förslag. Han sa vidare att dom inte brydde 
sej om det utan tittade uteslutande på formen, 
färgerna sattes av någon annan och beroende på 
vad kunden önskade sej. Att det ser ut så överlag 
inom möbelindustrin tycker jag är tråkigt och 
säkert ett utslag av den mansdominerade 
möbelvärlden där mönster och färger fått re-
duceras till något slags ointressant “pynt”. I mina 
möbler är det “pyntet” som är det viktigaste.  

Cosima von Bonins tyginklädda kanot “item”.
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TILLVERKNINGEN
Mönster, skisser och modeller
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Mina mönster 
I dom flesta lapptäcken så har man använt 
tyg från olika textiler. I mitt projekt kom-
mer jag att använda tyg från samma textil, 
liknande en parkettläggning.  Här visar jag 
lite olika mönster som jag har skissat på i 
photoshop med hjälp av ett bolstervarstyg 
som jag “klippt” delar av. Jag går här bort från 
tanken med enbart hypnossnurrar och prö-
var alla möjliga mönster, med hjälp av både 
trekanter, remsor och sexkanter.
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Skisser
Skisser på möbler stolar, fåtöljer och skåp 
där man skulle kunna applicera lapptäckes-
tyget. 

Att jag har skissat på stolar med bara ett 
armstöd grundar sej i mitt andra diskbråck 
som jag hade i somras. När jag hade
diskbråck hade jag fruktansvärt ont i benen 
och det gjorde ont att sitta ner. När man 
väl sitter ner vill man byta sittställning hela 
tiden och hänga med kroppen åt olika håll 
för att lura smärtan. Jag tänker att det blir 
mer felxibilitet för olika sittställningar om 
man bara har ett armstöd och en lång sitt-
yta. Iallafall var det därifrån tanken om ett 
armstöd växte fram.28



Jag vill att uttrycket i stolen ska vara som en 
blandning mellan en stol och en fåtölj. Jag vill 
även att den ska ha ett eget uttryck så att man 
inte kan säga att det är t ex en länstol som är 
inklädd i tyg utan att det ska vara ett helt nytt 
objekt, även om det fortfarande är en lätt avläs-
bar stol. En annan tanke med formen har varit 
att den ska återknyta till bolstervarets funktion 
som madrassöverdrag, och att stolen ska vara 
som en madrass som har växt upp, rundat sej 
och fått sittvinkel och ben.

En första fysisk stol tar form (till vänster). Jag 
tyckte att det var viktigt att bygga upp något i 
full storlek ganska tidigt i arbetet för att få något 
att gå efter och ta mått på, och framför allt pröva 
olika mönster på. 

Här syns avan på det första lapptäckestyget som börjar 
växa fram.
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Att jag vill arbeta med just stolar känns ganska 
givet då jag ska arbeta med tyg och skum, och 
det är klassiska, praktiska och sköna material 
vid tillverkning av sittmöbler. Jag tänker också 
att man kan få fram organsika och mjuka for-
mer i stolar som sedan kan förvillas och ändra 
uttryck med hjälp av mönstret, så att mönstret 
gömmer men även hjälper formen på något sätt.

Jag var redan från början på det klara med att jag 
ville prova att göra en fåtölj som var inklädd i ett 
tyg med “snurror”, det är en tanke som jag haft 
med mej enda sedan projektet i Mexiko. Och jag 
ville på ett mycket direkt sätt använda mönstret 
från högtalarna på en möbel och med ett sven-
skt tyg. När jag sedan kom fram till att jag skulle 
göra två fåtöljer/stolar ville jag göra den andra 
fåtöljen helt annorlunda vad gäller mönstret på 
tyget. Jag var mycket inne på att mönstret skulle 
få utgå från benen och mötet som sker där och 
sedan växa upp och över fåtöljen och bli mer 
som en skräddarsydd dräkt till möbeln. Efter 
mycket skissande tyckte jag inte att jag kom 
fram till några intressanta och vackra klädslar. 
Jag tyckte dessutom att jag kom bort för mycket 
från huvudidén med lapptäckestyget. Istället 
valde jag att göra ett till lapptäcke som mer 
eller mindre kläs över möbeln utan tanke på hur 
mönstret hamnar på möbelns yta, så som man 
klär en möbel med ett enfärgat tyg. 

Tester av mönster som är “sytt” utifrån stolens form.

30



Här är 2 stycken ritningar på stommen till 2 olika fåtöljer som byggts och sedan klätts med skum så att 
dom fått det rundare och mjukare uttrycket från mina handskisser på sidan 28.
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Bomullsskåpet
Det höga skåpet som jag  tillverkat kom mest 
till för utställningen, för att överdriva den tygin-
klädda känslan, och för att göra en spännande 
trio som drar blickarna till sej. Jag kände även 
att det var ett bra tillfälle att få jobba med ett 
bolstervarstyg som redan var använt, eftersom 
man inte ska sitta på det behöver inte kvaliten 
vara lika god och möjligheten ges att arbeta med 
ett lite slitet tyg. 
När jag fick bomullstyget som jag skulle an-
vända till skåpet var det hopsytt och skarvat på 
flera ställen så att partierna med ränder blev lite 
annorlunda, det var nästan omärkligt men söm-
men och den lilla förskjutningen fanns där. 
Jag tyckte att det var spännande att arbeta 
med en mönsterförskjutning som nästan var 
omärklig men ändå fanns där. Därför har jag 
klippt tyget som klär skåpets sidor i långa tre-
kanter på längden och sedan sytt ihop det igen 
på samma ställe, skillnaden är att sömsmånen 
gör att ränderna förskjuts lite. På skåpets dörr 
har jag klippt tyget i mindre trianglar, tvärsöver 
ränderna och inte längs med som på sidorna, jag 
har sedan sytt ihop dom med sömmen som går 
på en flack diagonal över tyget. På dörren spelar 
sömmarna i sej en viktig roll, då dom framträder 
och syns tydligt på nära håll. Man avläser tyd-
ligt trekanterna som bygger upp tyget. På längre 
avstånd försvinner dock sömmarna och bol-
stervarsränderna ser ut att hoppa fram över 
tyget, på grund av sömsmånens förskjutning. 

Sömmarna på sidorna  av skåpet, som går längs 
med ränderna blir mer osynliga och smälter in i 
ränderna på ett helt annat sätt.
Jag tyckte att det var intressant att i den här mö-
beln kombinera olika sätt att göra mönster även 
om dom bygger på samma grundkänsla.  

Materialen
Det svart och vitrandiga tyget som jag har job-
bat med till den höga stolen  är ett bomullstyg   
som är vävt i fiskbensteknik. Likaså är tyget till 
skåpet ett bomullstyg i fiskbensväv, men tråden 
och väven är mycket tjockare än i det andra ty-
get. Bomullen började att användas i stor skala 
i Sverige först på 1800-talet. Det är ett slitstarkt 
material och lämpar sej bra för kläder och hem-
textilier. 
Det röd och beigerandiga tyget som jag klätt den 
andra stolen i är ett linnetyg från Klässbols 
linneväveri i Värmland. Linet är ett starkt mate-
rial som ger en glansig väv. Även om detta lin 
inte är odlat i Sverige så är lin ett gammalt in-
hemskt material som har använts till nästan all 
slags textil. Från heminredning till kläder. Det 
används fortfarande men i större konkurrens av 
andra material. 
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Skummet
Efter att skummet jag beställt varit ute på vifft 
i tre veckor kom det äntligen till skolan och jag 
kunde börja klä mina stolar. Jag byggde upp 
grunden med ett hårt “pyttipanna”-skum och 
sedan täckte jag det med lite mjukare skumlager. 
Dock kan inte skummet vara för mjukt så att ty-
get blir slappt, utan det ska vara förhållandevis 
hårt så att tyget hålls sträckt och inte glider och 
korvar sej när man sitter på det. Min höga stol 
har en något hårdare stoppning än min låga stol 
som är lite mjukare. Skåpet har också fått en 
skumbeklädnad på utsidan, men mest för att få 
ett mjukt utseende.

Eftersom skummet var lite försenat och jag hade 
föresatt mej i min tidsplanering att bli så gott 
som klar med i alla fall stolarna innan examens-
arbeteskursen var till ända så experimenterade 
jag inte lika mycket med skummet som jag hade 
tänkt att göra från början. Eftersom jag inte är 
van vid att arbeta med skum och jag kände lite 
tidspress så nöjde jag mej i dom flesta fall med 
den inskumning som blev bra, utan att göra vid-
are tester vilket kanske hade varit intressant att 
göra. Dessutom “högg” limmet hårdare än jag 
förväntat mej och det var svårt att ta bort det när 
man väl satt dit det utan att skada grunden allt 
för mycket.  

Möblerna
Jag är nöjd med hur resultatet alltså möblerna 
blev. Jag tycker att jag fick fram ett ganska spe-
ciellt uttryck i min trio av möbler. Stolarna blev 
förhållandevis sköna att sitta på trotts att sitt-
ytan är ganska smal och skummet ganska hårt. 
Dom tre möblerna har ganska olika färg, kvalitet 
på textilen och mönster på sej, men jag tycker  
ändå att dom  på ett fint sätt håller samman som 
en trio. 

Om jag skulle ändra något så här i efterhand 
är det nog benen på den högre stolen som jag 
skulle vilja vinkla utåt mer i båda riktningarna, 
både utåt och framåt.
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RESULTATET
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Foton på dom färdiga prototyperna
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AVSLUTNING
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AVSLUTNING

Avslutning
Efter att jag valt vilken teknik som jag ville ar-
beta vidare med och använda till mina möbler 
fick jag väldigt tidigt under arbetet börja med 
tillverkningen. Det som har varit speciellt för 
mej under detta projekt är att jag har jobbat med 
tillverkning parallellt med designarbetet. Samti-
digt som jag började att sy ett mönster i tyg var 
jag i gång och skissade på grundstommar till 
fötåljerna på datorn osv. Eftersom jag visste att 
det skulle vara väldigt tidskrävande att sy dom 
hela lapptäckena var det nödvändigt att lägga 
upp arbetet på det sättet. Det har varit skönt att 
kunna arbeta så omväxlande men det har även 
känts som om jag gått händelserna i förväg un-
der arbetets gång.
 
Jag tycker att jag väl har uppfyllt mina mål med 
detta arbete och även att jag på ett tillfredstäl-
lande sätt har hämtat hem mitt Mexiko-projekt 
och gjort om det till något med en svensk grund, 
men som samtidigt inte ser “typiskt svenskt” ut. 
För mej har det varit viktigt att få arbeta med 
textil, dels för att det ligger mej väldigt varmt 
om hjärtat, dels för att jag är van att arbeta med 
det materialet och känner mej bekväm med att 
exprimentera med det och dels för att jag ville 
lära mej mer om hur man klär möbler med tyg. 
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Kapitlet Fem tekniker
Kokonga:
Flos: www.flos.com : http://217.169.111.182/decorative/ParametricSearch.aspx?lang=en 1/6 -12
Droog design: www.droog.com : http://www.droog.com/store/studio-work/kokon-furniture---table-chair/ 1/6 -12
Uglycute: www.uglycute.com : http://www.uglycute.com/furniture-objects 1/6 -12
Stickning och virkning:
Knitta: knittaporfavor.wordpress.com : http://knittaporfavor.files.wordpress.com/2011/11/nbart-plan-ahead7-1.jpeg 1/6 -12
Beril Cicek: berilcicek.com : http://berilcicek.com/images/toplu,buyuk.jpg 1/6 -12
BLÅstation: www.blastation.se : http://www.blastation.com/products/chairs/hippo/hippo 1/6 -12
Claire-Anne O’brien: claireanneobrien.com : http://claireanneobrien.com/index.php?/work/knit-stools/ 1/6 -12
Lapptäcken:
Hay: hay.dk : http://hay.dk/#/site/products/arm-chairs-sofas/antiquequiltottoman 1/6 -12
Squint limited: www.squintlimited.com : http://www.squintlimited.com/products/the_peebles// 1/6 -12
Mitab: www.mitab.se : http://mitab.se/web/buttonspe.aspx 1/6 -12
PVC-skum, glasfiber och blommönster:
Droog design: www.droog.com : http://www.droog.com/store/studio-work/st--petersburg-chair/ 1/6 -12

Kapitlet Utveckling av arbetet
Lite om lapptäcken:
Gamla Svenska lapptäcken 1993, Åsa Wettre, Tidens förlag
Roligt med lappar 1979, Marie-Janine Solvit, LT:s förlag
Lapptäcken komposition och sömnad 1987, Michele Walker, ICA bokförlag
Lapptäcken en kulturskatt 1993, Katalog Liljevalchs konsthall
Fakta om den mexikanska sarapen:
Sarape de Saltillo 2008, Coleccion uso y estilo, Museo Franz Mayer artes de Mexico
Bolstervar:
Klässbols linneväveri, Tidningen Hemslöjden 1993/4, Katarina Ågren
Bolster med variation, Tidningen Hemslöjden 1991/6, Elisabet Johansson
Rand rytm färg, Tidningen Hemslöjden 1996/4, Katarina Ågren
Hemmets handarbetslexikon Band 2: Bati-Bret 1989, Red Marie Henschen, Bonnier Böger A/S
Hemslöjd 1968, Anna-Maja Nylén, Håkan Ohlssons förlag Lund 

Kapitlet Tillverkningen
Materialen:
Föreläsning “Moderna textiler” Anders Kärrman, Carl Malmsten - furniture studies 30/3 2012

(Förutom bilderna i kapitlet “Fem tekniker”, där alla bilder är hämtade från respektive hemsida-se ovan-, utom i 
delen “Fransat material”  där jag har tagit korten, så är alla övriga bilder också tagna av mej.)

KÄLLOR:
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