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Jeres børn er ikke jeres børn.
De er sønner og døtre af livets længsel mod sig selv.
De kommer ved jer, men ikke af jer.
Og selv om de er hos jer, tilhører de ikke jer.
Jeres kærlighed kan I give dem, men ikke jeres tanker.
Thi de har deres egne tanker.
Deres legemer kan I give husly, men ikke deres sjæle.
Thi deres sjæle dvæler i huset af i morgen, som I ikke kan besøge,
end ikke i jeres drømme.
I kan stræbe efter at blive som de; men søg ikke at danne dem i
jeres billede.
Thi livet bevæger sig ikke baglæns og dvæler ikke ved det
forgangne.

-Kahlil Gibran

COLLAGE
-LAURA DALGAARD



 Første gang jeg stiftede bekendtskab med forfatteren Kahlil Gibran, var, da jeg læste 
en biografi om Astrid Lindgren i sommeren 2016. Det var et udpluk af en kort prosa 
tekst om børn fra bogen “Profeten” (1923).
Det slog mig fuldstændig omkuld. Så smukt og rørende rigtigt.
Senere har jeg læst hele bogen og det specifikke afsnit mange gange, og hver gang 
bliver jeg lige rørt. Det var cirka samtidig jeg besluttede, at jeg fremadrettet ville arbej-
de med børnemode.
Digtet har betydet meget for mig, og det er oplagt for mig at lade det slå den stemning, 
jeg ønsker skal omkranse min afgang og min første børnetøjskollektion, an. 

Engang var der folkeeven-
tyr, i dag er der Disney.
Man kan spørge sig 
selv om nutidens børn, 
gennem det billede Disney 
tegner, bliver konfronteret 
med et realistisk billede af 
livet.
Har Disney, i deres for-
tolkning af de gamle 
fortællinger sorteret alle 
mørke sider af tilværelsen 
væk og skrevet lykkelige 
slutninger på alle histori-
erne?
Det er da dejligt når alt 
ender godt. Når ingen 
dør og de elskende altid 
får hinanden til sidst. Det 
er bare langt fra virke-
ligheden. Temaer som 
skilsmisse, stress, krig, 
terrortrusler og flygtnin-
gestrømme, skaber eksis-
tentielle spørgsmål, som 
vi, børn såvel som voksne 
er nødt til at forholde os 
til, på den ene eller anden 
måde.
Er det ikke netop gennem 
historierne at vi kan lære 
at tackle og omtale vores 
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værste frygt? Således at den kan blive afmystificeret og give os mulighed for at forholde os 
til den. At se den i øjnene og at leve med den? Historier er med til at overbringe værdier og 
sociale normer fra generation til generation og er med til at forme vores børns opfattelse af 
verden.

Hvis historier og eventyr ikke forholder sig til eksistentielle spørgsmål hvordan skal børnene 
så blive fortrolige med deres angst? 

Jeg ønsker i dette projekt at arbejde med et univers der ikke tager afstand fra det dystre, 
det melankolske og det mørke. Jeg vil skabe et element, der gør det tåleligt for os at ophol-
de os i dette univers, en slags følgesvend, en ven der holder os i hånden.

I Shamanistiske trosretninger tror man på totemdyr. Et totem er en forestilling om noget der 
hjælper dig gennem livet. Lige som stjernetegn er det noget der har betydning for hvilke 
menneskelige kvaliteter du besidder og hvilke talenter du har.

I følge en forklaring på Shamanistisk Trossamfunds hjemmeside kan et Totem dyr være 
enten et livs totem eller et ånde totem.

“Det arbejder med dig gennem hele livet, eller til du ikke længere har brug for det. Det er 
der altid når du trænger til hjælp fra det. Det minder dig altid om din kraft og din tilknytning 
til åndeverdenen. Du kan kun have et eller nogle få livs totem, og de kan komme til dig på 
et hvilket som helst tidspunkt i livet. Livs totem er vores spirituelle tilknytning til moder jord 
og afspejler vore indre spirituelle natur. Herunder findes også vores fødsels totem som er 
det dyretegn vi er født i.” (Shamanistisktrossamfund.dk 2016)

KILDE: PIN
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I dette projekt ønsker jeg at lade mig inspir-
ere af totem dyret til at skabe en magisk 
stemning, et lys der kan være en kontrast 
til det dystre og mørke univers beskrevet i 
indledningen. Jeg vil bruge totemdyret som 
inspiration til en positiv vinkling af projek-
tet, som en stærk usynlig ven. Og netop 
usynlige venner har en særlig betydning for 
børn.

Børn leger for at forstå og nogle børn op-
finder en usynlig ven.
Ifølge en artikel på Børne -og Ungdom-
sPædagogernes Landsforbund (BUPL) 
anslås det at 20-30% af alle børn har en 
usynlig ven, og at disse børn er forud for 
deres jævnaldrende med at lære om sociale 
relationer. Fordi de øver sig på deres imag-
inære venner. (BUPL.dk 2016)

En usynlig ven kan altså være et redskab 
til en større forståelse af relationen mellem 
mennesker. På samme måde som totem-
dyret kan hjælpe os til at forstå os selv i 
forhold til naturen og den åndelige og spiri-
tuelle verden.
I dette projekt vil jeg sammensmelte to-
temdyret og den usynlige ven og skabe mit 
eget fantasivæsen. Det skal være en del af 
den historie jeg skaber omkring min kollek-
tion.

Jeg vil arbejde med min inspiration på to 
planer:

Som et overordnet værktøj til udvælgelse 
og som inspiration i skabelsen af den his-
toriefortælling og stemning jeg ønsker at 
skabe omkring min afgangskollektionen.
Som en mere subtil inspiration i arbejdet 
med kontraster i farver og materialer. I selve 
kollektionen og i de enkelte styles.

Begge dele vil jeg uddybe i mit meto-
deafsnit.
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Mit afgangsprojekt undersøger hvordan man, via et magisk og historiefortællende univ-
ers, kan sætte fantasien i gang hos børn, på tværs af køn og alder. Og hvordan jeg kan 
skabe en poetisk og eventyrlig børnetøjskollektion i strik, der placeret i et melankolsk og 
mystisk univers, vækker nysgerrighed og sætter fantasien i gang. Og som gennem mate-
rialer og taktile udtryk giver børn lyst til at lege og være kreative.
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Børnetøj som speciale eksisterer egentlig ikke, og er som fag blevet afviklet for længe siden.
Jeg er ikke den første der laver børnetøj som afgangs kollektion, men det hører til sjælden-
hederne. Det undrer mig at området ikke får mere opmærksomhed, da det jo aldrig bliver 
uaktuelt og at børnenes tøj i den moderne familie, ikke er noget man er bange for at bruge 
penge på. Personligt finder jeg børn meget inspirerende. Deres umiddelbare tilgang til livet, 
deres kreativitet og måde at løse problemer på, der i modsætning til voksne, ikke er præget 
af erfaringer og regler.

Flere af mine medstuderende, jeg selv inklusiv, er meget optagede af samtidens kønsdebat. 
Temaer som kønsneutralitet, unisex og konstruerede kønsroller, er heftigt brugt som inspira-
tion til diverse projekter.
Lige så vel som jeg finder kønsdebatten relevant, finder jeg også aldersdebatten. Jeg ønsker 
i dette projekt at forholde mig til begge.
Tidligere på mit studie har jeg undersøgt begreber som aldersracisme og ungdomsfiksering, 
både teoretisk og visuelt. I forbindelse med mit afgangsprojekt og beslutningen om at lave 
børnetøj, vil jeg undersøge begrebet barndom.

MOTIVATION OG AKTUALITET

ANALYTISK RAMME
BARNDOM

Hvad er ’barndom’ egentlig? I følge Gyldendals ordbog betegner ordet den tid, man er barn.      
Rent juridisk ender barndommen den dag man fylder 18, men skellet mellem barndom, ung-
dom og voksenliv er ikke entydig. Biologisk er grænsen ved pubertetens indtræden, socialt og 
kulturelt glider barndom og ungdom mere ubemærket over i hinanden.(Gyldendal 2017)

Barndommen er vores liv fra fødsel til voksenliv, men hvordan det er at være barn, afhænger 
i høj grad af tid og sted. Livsomstændigheder, samfundsstrukturer og kultur er ikke ens i hele 
verden. Ligeså er vores opfattelse af barndommen ikke den samme nu som i fx middelalderen, 
eller for bare 30-40 år siden. ’Barndom’ kan således betragtes som et flydende begreb.

Trods det, har FN med børnekonventionen fra 1989, forsøgt at skabe nogle rettigheder for 
børn på tværs af landegrænser. Ved at se nærmere på denne, kan begrebet ’barndom’ udfold-
es yderligere. 

På FN’s generalforsamling d. 20. november 1989, blev Børnekonventionen vedtaget. Allerede 
tilbage i 1924 blev de første spæde skridt taget, da man under Geneve-deklarationen vedtog 
fem artikler om børns rettigheder. De fem artikler er i 1989 vokset til 54 artikler. Således skrives 
der om børnekonventionen: ”Børnekonventionen tager udgangspunkt i, at barndommen har 
en værdi i sig selv, at børn er en udsat samfundsgruppe med særlige behov for at blive bes-
kyttet, og at børn har grundlæggende politiske, sociale og økonomiske rettigheder ligesom 
andre mennesker” (Boerneraedet.dk 2016). Børnekonventionen gælder for alle børn på jorden, 
og bør i princippet sikre, at alle har de samme rettigheder. 

I FNs børnekonvention står der i artikel 29, at et barn har ret til en uddannelse, hvis hensigt 
det blandt andet er: KILDE: PINTEREST

”At udvikle barnets muligheder i relation til personlighed, evner og psykiske og fysiske 
formåen fuldt ud, at udvikle respekt for menneskerettighederne og de grundlæggen-
de frihedsrettigheder, forberede barnet til et ansvarligt liv i et frit samfund i en ånd af 
forståelse, fred, tolerance, ligestilling af kønnene og venskab mellem alle folk” (Boerner-
aedet.dk 2016).

 Jeg finder denne artikel relevant i forhold til begrebet barndom, fordi den åbner for en 
mulig betragtning af ’barndommen’ som en udviklingsproces. En proces hvor barnet har 
ret til uddannelse, der omfatter mere end blot intellektuel viden. En dannelse med fokus 
på normer og sociale relationer. På forståelse af andre kulturer og konflikthåndtering. 
Altså en udvikling af hele mennesket, som et ansvarligt og tolerant individ.



børn er en udsat samfundsgruppe med 
særlige behov for at blive beskyttet, og at 
børn har grundlæggende politiske, sociale 
og økonomiske rettigheder ligesom an-
dre mennesker” (Boerneraedet.dk 2016). 
Børnekonventionen gælder for alle børn på 
jorden, og bør i princippet sikre, at alle har 
de samme rettigheder. 

I FNs børnekonvention står der i artikel 29, 
at et barn har ret til en uddannelse, hvis 
hensigt det blandt andet er:

”At udvikle barnets muligheder i relation til 
personlighed, evner og psykiske og fysis-
ke formåen fuldt ud, at udvikle respekt for 
menneskerettighederne og de grundlæg-
gende frihedsrettigheder, forberede barnet 
til et ansvarligt liv i et frit samfund i en ånd 
af forståelse, fred, tolerance, ligestilling 
af kønnene og venskab mellem alle folk” 
(Boerneraedet.dk 2016).
I vores samtid er der stort fokus på frem-
drift og resultater. Børn testes helt ned i 
børnehavealderen og skoledagene er kun 
blevet længere. Med tanke på Børnekon-
ventionen kan man spørge, om den retning 
vores skolesystem går i, bidrager til at ud-
danne barnets evner til at deltage ansvars-
fuldt og tolerant i et frit samfund. Om den 
går mod ligestilling mellem kønnene og 
mod venskab mellem alle folk. Det store 
fokus på målbare undervisningsresultater 
er da også blevet kritiseret fra flere sider 
for at være for ensidig (Lowenfeld og Brit-
tain 1974; Steenhold 1998; ucc.dk 2016).

I bogen Kreativitet og vækst (Lowenfeld 
og Brittain 1974) argumenteres der for, 
hvor vigtig kreativitet er for indlæringen. 

Hvad er ’barndom’ egentlig? I følge Gyl-
dendals ordbog betegner ordet den tid, 
man er barn.      
Rent juridisk ender barndommen den 
dag man fylder 18, men skellet mellem 
barndom, ungdom og voksenliv er ikke 
entydig. Biologisk er grænsen ved puber-
tetens indtræden, socialt og kulturelt glid-
er barndom og ungdom mere ubemærket 
over i hinanden.(Gyldendal 2017)

Barndommen er vores liv fra fødsel til 
voksenliv, men hvordan det er at være 
barn, afhænger i høj grad af tid og sted. 
Livsomstændigheder, samfundsstrukturer 
og kultur er ikke ens i hele verden. Ligeså 
er vores opfattelse af barndommen ikke 
den samme nu som i fx middelalderen, 
eller for bare 30-40 år siden. ’Barndom’ 
kan således betragtes som et flydende 
begreb.

Trods det, har FN med børnekonventionen 
fra 1989, forsøgt at skabe nogle rettighed-
er for børn på tværs af landegrænser. Ved 
at se nærmere på denne, kan begrebet 
’barndom’ udfoldes yderligere. 

På FN’s generalforsamling d. 20. no-
vember 1989, blev Børnekonventionen 
vedtaget. Allerede tilbage i 1924 blev de 
første spæde skridt taget, da man under 
Geneve-deklarationen vedtog fem artikler 
om børns rettigheder. De fem artikler er i 
1989 vokset til 54 artikler. Således skrives 
der om børnekonventionen: ”Børne-
konventionen tager udgangspunkt i, at 
barndommen har en værdi i sig selv, at 

Kreativitet beskrives her som et begreb, der er 
svært at definere, og forskellige sider af kreati-
vitet beskrives i et forsøg på at afklare begreb-
et. Som eksempler skrives der: Følsomhed 
over for problemer. Originalitet i nye svar på 
problemer, og evne til at bruge det velkendte 
til nye formål. 
I bogen beskrives det også, hvordan de fleste 
af ovennævnte faktorer indbefatter det for-
fatterne kalder divergent tænkning. Divergent 
tænkning resulterer i mange forskellige mulige 
løsninger på et problem, hvilket står i kontrast 
til konvergent tænkning, hvor resultatet er 
forud defineret og ensidig. 
Lowenfeld og Brittain argumenterer for, hvor 
vigtigt det er at inkludere både konvergent 
og divergent tænkning i børns undervisning. 
De beskriver, hvordan resultatet af test og 
eksaminer afhænger af børnenes evne til at 
beherske små stumper af viden med forud 
definerede resultater. Uddannelsesinstitu-
tionernes fokus på konvergent tænkning 
resulterer i mennesker, der kan lagre viden og 
gentage den, på et givent signal, men udvikler 
ikke det ydende og veltilpassede medlem af 
samfundet, vi ellers forventer at uddannelse 
bringer med sig. Forfatternes pointe er, at i 
den komplicerede proces det er at uddanne, 
må der tages højde for, og søges at stimulere 
andre sider af menneskets sind end den intel-
lektuelle side, således også den perceptuelle, 
den sociale, den emotionelle og den fysiske 
(Lowenfeld og Brittain 1974).

En videre kritik af for meget fokus på målbare 
resultater i uddannelsessammenhæng, findes 
på Professionshøjskolen UCCs hjemmeside. 
Her skriver forsker i børns leg Carsten Jessen, 
at uddannelse i dag mest handler om konkur-
rence. Noget han ikke mener gavner børnene. 
Han påpeger, at børn skal have livslyst, glæde 
og lære at sætte sig selv i gang; evner som 
udvikles gennem leg. Han skriver: 
“Leg er fuldstændig central for børns ud-
vikling. For leg gør os robuste, kreative, nys-
gerrige, innovative og sociale. Men legen er 
under pres af blandt andet skolereform og 
læreplaner. Så vi voksne skal huske at bes-
kytte den” (Jessen på ucc.dk 2016). 
Evnen til at være kreativ udvikles således som 

en del af legen, ifølge Jessen. Men leg 
rummer mere end kreativitet 
Ved at inddrage filosoffen Jørn Martin 
Steenhold, der har studeret børns leg 
og drømmeuniverser, kan legen belyses 
yderligere. Steenhold argumenterer, at 
leg er afgørende i børns udvikling, fordi 
leg gør det muligt, at eksperimentere 
med forskellige former for redskaber. 
Ifølge Steenhold kan disse redskaber 
være materielle ting, drømme, tanker og 
virkelighedsopfattelser. 
Som tidligere nævnt hjælper usynlige 
venner også børn til at forstå verden 
omkring dem og udvikle sociale kompe-
tencer. Hvis vi betragter usynlige venner, 
som et af disse redskaber, kan vi også 
forstå hvordan sådanne venner ligesom 
leg udvikler børn, hjælper børn til at få 
bearbejde ting og lærer dem at forlige 
sig med fortiden, forstå nutiden, og 
forberede sig på fremtiden (Steenhold 
1998), herunder også at kunne forholde 
sig til de dystre sider af livet. 

Opsummering 
Ovenstående analyse pointerer, at FN 
har vedtaget nogen universelle rettighed-
er som gælder for alle børn uanset, 
hvordan barndommen former sig, af-
hængig af tid og sted. Et af disse punk-
ter er uddannelse til et helt menneske. 
Analysen viser, hvordan leg og kreativitet 
er helt centralt i børns udviklingsproces, 
og hvordan usynlige venner kan være et 
redskab i denne udviklingsproces. Anal-
ysen belyser, hvordan barnet kan bruge 
legen til at bearbejde ting og forholde sig 
til fortiden, nutiden og fremtiden. 
Dette er den analytiske ramme om min 
børnetøjskollektion, hvor jeg ønsker, at 
sætte gang i fantasien, kreativiteten og 
legen hos børn. 

Kreativitet
og leg



En stor inspirationskilde til dette projekt 
er den franske fotograf Charles Frèger og 
hans fortolkning af Japanske Yókai. 

Yókai er en en form for spøgelse eller over-
naturligt væsen fra Japanske folkesagn. 
De er rituelle figurer, der bliver legeme-
liggjort ved ceremonier og festivaler, i et 
forsøg på at finde mening med forskellige 
naturfænomener. (Frèger 2016)

Charles Frèger undersøger gennem sine 
fotos Japanernes empatiske forhold til 
deres omgivelser og deres ekstremt store 
forståelse (Awareness) af naturens vitalitet.
Frèger har med inspiration i disse tradi-
tioner, skabt en visuel verden af monstre. I 
hans fotografier fremstilles disse monstre 
ikke ud fra et antropologisk korrekt syn-
spunkt. De fremstiller istedet de visuelle 
og æstetiske sider af traditionerne omkring 
dem, for eksempel masker og kostumer. 

I en artikel om Frèger skriver journalist 
Alexa Keefe således:

“Fréger grew up in a family of farmers and 
studied agriculture himself before going to 
art school. As such, he has a great appre-
ciation for the universal themes acted out 
in these interactions between the human 
and spirit, or natural, worlds—successful 
harvest, fertility, life, and fear of death. 
What interests him most, however, is not 
what we all have in common but how each 
culture has its own unique way of dealing 
with these truths and being open to the 
sheer appreciation of what we may not 
understand. “It would be much too easy to 
say we are all the same.” “ ( Alexa Keefe 
2016)

Det jeg synes Frègers billeders lette til-
gang til store temaer kan, er at fortælle os 
at vi ikke behøver at være så bange for 
at berøre og tale om de svære ting i livet. 
Præcis som folkeeventyr gør og har gjort 
overalt på jorden italesætter og synliggør 
de vores angst. Og ved at tale om frygten 
og ikke være bange for den bliver den 
håndgribelig og derved måske lettere at 
forstå og lettere at leve med.

Inspiration

Jeg har brugt min inspiration fra Fréger i tilgan-
gen til den historiefortællende del af mit projekt. 
Jeg har bl.a. arbejdet sammen med kunstneren 
Claus Castenskjold i skabelsen af 7 masker. 
Maskerne har den effekt, at de i samspil med de 
forskellige outfits sætter fantasien igang. De giver 
beskueren en følelse af at betragte et væsen 
frem for at betragte en model med et sæt tøj 
på. Ved at skjule modellens ansigtet og dermed 
fjerne fokus fra personen, undgår jeg at barnets 
ansigt kædes sammen med kollektionen. Altid, 
men især når det gælder børn, synes jeg ikke det 
er rigtigt at lægge meget vægt på udseende.

Det er vigtigt for mig at bibeholde det legende, 
samtidig med at jeg får billeder, der i stemning 
og æstetik lever op til mine forventninger som er 
et kontemporært udtryk og en berettigelse i en 
modemæssig sammenhæng.
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Jeg har udarbejdet en strikket børnetø-
jskollektion. Med inspiration fra FN`s 
verdensmål for bæredygtig udviklings 5. 
Mål: Ligestilling mellem kønnene, har jeg 
valgt at arbejde med en ikke kønsopdelt 
tilgang til kollektionen.
Jeg mener ikke at det i dette projekt har 
relevans om tøjet er designet til det ene 
eller det andet eller det tredje køn, opfor-
dringen til leg og kreativitet er den samme 
til alle. Legen og kreativiteten er kønsløse. 
Køn er lige som barndom et flydende 
begreb og i en artikel fra dr.dk´s kultursek-
tion beskriver fremtidsforsker Louise Fred-
bo-Nielsen hvordan en stor engelsk un-
dersøgelse fastslår at 42 procent af unge 
ikke kan se sig selv i nogen af de traditio-
nelle køn, hverken mand eller kvinde. (dr.
dk 2016) 

På samme måde som jeg ikke har ar-
bejdet med et bestemt køn i tankerne, 
finder jeg det heller ikke relevant at 
trække en skarp linie i forhold til alder. 
Børn vokser og størrelse har selvfølgelig 
en vis relevans, men tøj kan bruges 
forskelligt og børn på sammen alder, 
kan have vidt forskellige størrelser.
Børn opfatter verden meget forskel-
ligt på forskellige alderstrin, men da 
kollektionens formål ikke er at være 
dikterende, men istedet søger at pirke 
til børnenes fantasi og lyst til at skabe 
deres egne historier, er der ikke en be-
stemt måde at opfatte kollektionen på. 
Derfor er alder, så vel som køn i denne 
sammenhæng, i mine øjne, ikke vigtig. 

I skabelsen af denne kollektion har jeg 
forsøgt selv at have en legende tilgang 
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til arbejdet og har derfor 
besluttet ikke at forholde mig 
til EU´s regler for børnetøj og 
sikkerhed. Jeg har heller ikke 
ladet mig begrænse af for-
hold som funktion og brug-
barhed. Der er elementer i 
kollektionen der er decideret 
rtw, men som helhed har jeg 
arbejdet med kollektionen 
som om den er skridtet 
inden en salgbar kollek-
tion. Jeg har altså betragtet 
kollektionen som en afvikling 
af en masse ideer, der så på 
et senere tidspunkt kan mo-
dereres og koges ned til en 
mere salgbar kollektion.

Jeg ser kollektionen, såvel 
som resten af projektet, 
som en kulmination at mit 
arbejde med min inspiration, 
som noget stærk og histo-
riefortællenden, som noget 
der kan generere opmærk-
somhed og virke dragende, 
som noget der på sigt kan 
være med til at skabe værdi 
til det nedtonede tøj.

Jeg har som tidligere 
beskrevet arbejdet med min 
inspiration på to planer:

Som et overordnet værktøj til 
udvælgelse og som inspira-
tion i skabelsen af den histo-
riefortælling og stemning jeg 
ønsker at skabe omkring min 
afgangs kollektionen.
Som en mere subtil inspi-
ration i arbejdet med kon-
traster i farver og materialer 
i selve kollektionen og de 
enkelte styles.

Som beskrevet i 1. Punkt, 
har jeg hele tiden brugt det 
dogme at det skulle være en 
melanskolsk og eventyrlig 
stemning der omkransede 

min kollektion, det er kommet 
til udtryk i de inspirationsbill-
eder jeg har valgt, i de collager 
jeg har lavet og i mit arbejde 
med farver og materialer. Og så 
kommer det til at spille en stor 
rolle i styling og stemning til det 
photoshoot og forhåbentlig film 
jeg i skrivende stund er ved at 
planlægge.

I det 2. Punkt er det beskrevet 
hvordan jeg har brugt samme 
inspiration, på en anden og 
mere subtil måde, nemlig i 
arbejdet med kontraster i selve 
kollektionen, både som helhed 
og som enkeltstående styles, 
dette arbejde vil jeg beskrive i 
det følgende afsnit.

18

PROCES: LAURA DALGAARD



I mit afgangsprojekt har jeg primært arbejdet med håndstrik. Det har været vig-
tigt for mig at give mig selv lov til at fokuserer på mit håndværk, jeg har tidligere 
på uddannelsen følt mig presset til, grundet tidsperspektiv, og haft svært ved at 
overskue hvordan jeg skulle nå at producerere sammen mængde som mine med-
studerende, da det at producere sine egne tekstiler kan være en temmelig lang-
sommelig process, dette har tidligere ledt til en del, set retrospektivt, lidt ærgelige 
kompromier. Jeg har derfor været opsat på i dette projekt ikke at gå på kompro-
mis med den del af projektet der virkelig har mit hjerte, nemlig strikken.

Da det i min optik er i mødet mellem kontraster at magi opstår, har jeg arbejdet 
målrettet med at skabe kontraster i kollektionen gennem både farver, materialer og 
skala.

Arbejdet med farver og materialer er og har også tidligere været vigtigt for mig. 
Det udtryk man kan skabe gennem taktilitet og farvekompositioner, er for mig no-
get der er med til at give tøjet historie og der ved en højere værdi.

Som inspiration for mine farvesammensætninger er jeg inspireret af farverige kun-
stnere og designere som f.eks den Grafiske designer Hisui Sugiura og koloristen 
Tove Jansson (bedst kendt som skaber af Mumitroldene). Begge har en legende 
og modig tilgang til arbejdet med farver som jeg beundrer meget.

I udfoldelsen af mit farveunivers har jeg arbejdet med collage, men jeg har også 
ud fra min inspiration arbejdet med forskellige farve kompositionen, hele tiden 
med fokus på Johannes Ittens 7 farve kontraster: farvens egen kontrast, lys/
mørke-, varme/kulde-, komplementær-, simultan-, kvalitets- og kvantitets kontras-
ten.
Da jeg ønskede at skabe et farverigt udtryk og da det kan være en udfordring at 
finde specifikke farver i den ønskede garn, har jeg arbejdet med en mere flydende 
farvepalette. Efter flere års målrettet arbejde med farver, vælger jeg at stole på at 
min intuition i dette forhold er udviklet nok, til at jeg kan komponerer mere frit.
I udvælgelsen af materialer, har jeg også haft fokus på kontraster, det har fra start-
en været mit mål, at skabe et diversivt og kontrastfyldt udtryk. 
Jeg har benyttet forskellige garnkvalliteter, både i forhold til materiale og tykkelse. 
I forhold til materialerne for at skabe lysten til at rører at undersøge og mærke de 
forskellige teksture og i tykkelse for at skabe en rytme, et forløb, en scala der pirre 
øjet og afhjælper at kollektionen kommer til at syne ensartet i sin struktur. 

For at tydeliggøre at kollektionen består at primært håndstrik, har jeg valgt at 
inddrage nogle elementer der ikke er strikkede. Jeg har bl.a. eksperimentet med 
efterbearbejdning og implementering af andre materialer, som f.eks neophren. 
Dette er gjort med henblik at skabe en kontrast til det strikkede, fordi jeg netop er 
af den opfattelse at kontrasten vil være med til at tydeliggøre de strikkede styles 
og fremhæve deres kvalitet og tekstur.
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Min afgangskollektion kommer til at bestå af 
7 outfits. Kollektionen er en primært hånd-
strikket børnetøjskollektion, der ikke ud-
formet med henblik på et bestemt køn og til 
en bred aldersgruppe.

I processen med udviklingen af kollektionen 
har jeg arbejde med forskellige medier. Strik, 
tegning, collage, drapering og diverse tek-
stile eksperimenter. Og de har alle spillet en 
rolle i forhold til udviklingen af kollektionen, 
såvel som universet omkring. Jeg har i skit-
seringsfasen arbejdet skiftevis intuitivt og 
analytisk med mit materiale. Det foregår ca 
således:  Efter analyse af indsamlet materi-
ale, arbejdes der intuitivt med tilblivelsen af 
diverse skitser og prøver, hvor efter der tag-
es stilling til prøverne med et analytisk blik 
og det afgøres hvilken værdi og berettigelse 
de har. Jeg arbejder hele tiden sideløbende 
med analyse og intuition, og jeg tænker det 
kan betragtes som to heste spændt for en 
vogn, hvor de hele tiden skiftes til at trække.

Det har i mit afgangsprojekt været vigtigt for 
mig at udfordre mig selv i forhold til form og 
jeg har længe haft et ønske om at blive mere 
fortrolig med drapering, men også at tilegne 
mig en måde at udnytte dette medie på, 
som jeg fandt relevant for mit arbejde i strik. 
Jeg har derfor valgt at lade sweateren være 
udgangspunkt for en række form eksperinter 
jeg har udført.

Sweateren er en klassisk beklædningsgen-
stand, der bæres af mennesker i alle aldre 
og på tværs af køn. Mine eksperimenter har 
taget udgangspunkt i sweateren som form 
objekt. 
Jeg har indkøbt forskellige sweatre i gen-
brugsbutikker, disse har jeg så klippet i, 
syet i og draperet for at skabe ny form og 

Kollektionen
anderledes silhuetter. Endvidere har jeg 
haft en draperings/foto session, hvor 
jeg har draperet med sweatre direkte 
på nogle børn. Sidstnævnte gav mig 
rigtig meget og de draperinger der blev 
til der, har været det tidlige udgang-
spunkt for de fleste af mine styles, 
både i forhold til form og silhuette, men 
også den legende stemning der var 
omkring sessionen, har inspiret mig til 
at integrerer leg og interaktion som en 
del af flere af mine styles. 

Udover sit farverige og legende udtryk, 
er en af styrkerne ved kollektionen efter 
min mening strikken. Jeg har arbejdet 
med mange forskellige strikketeknik-
ker som f.eks. Patentstrik, hønsestrik, 
intarsia, bobler, huller og snoninger. Da 
jeg hele tiden har været bevidst om at 
jeg ønskede at skabe et spændende og 
legende udtryk, har det været vigtigt for 
mig at arbejde med mange forskellige 
teknikker, der så i samspil med mate-
rialer og farver kunne være med til at 
understøtte dette.
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Det er unægteligt en speciel følelse 
at skulle lave sit afgangsprojekt, det 
er afslutningen på 5 års studier, og 
det maner til eftertanke, hvad har 
jeg lært? Hvad definere mig som 
designer? Hvad ønsker jeg mig 
af fremtiden? Er bare nogle af de 
tanker der fylder en, og jeg synes 
der er vigtigt både at se frem og 
tilbage. At lave et projekt der bedst 
muligt formidler det man har lært, 
det der definerer én og det man 
ønsker sig af fremtiden. 
Jeg har i forbindelse med forbere-
delserne til min afgang kigge på 
gamle projekter, og der er sjovt at 
se hvor meget jeg har udviklet mig, 
men også hvor meget jeg alligevel 
kan se en rød tråd igennem det 
hele. Det har gennem hele min 
studietid været vigtigt for mig at 
udfordre mig selv, ikke hvile på 
laurbærende, og ikke vælge de 
nemme løsninger. Derfor kom det 
også lidt bag på mig at jeg fandt så 
stor sammenhæng som jeg gjorde. 
Men jeg tænker at der, trods viljen 
til at udfordre sig selv og gå nye 
veje, og trods mangfoldige projek-
tet, er en et overordnet og meget 
meget personligt element der alli-
gevel spiller ind i alle projekterne, 
nemlig mig og min smag, og det er 
vel netop det også al den viden jeg 
har skrabet sammen gennem 5 år, 

Ref ektion og

konklusion
blandet med en portion godt hånd-
værk og hårdt arbejde, der definere 
hvem jeg er som designer.
Et afgangsprojekt er kulminationen 
af 5 års studier, og det er min 
forhåbning at oven nævte element-
er er implementeret i projektet på 
en måde så de også er synlige for 
andre end mig selv. Ift. sidstnævnte 
spørgsmål har jeg mange drømme 
og forhåbninger for fremtiden, 
drømme som både indbefatter ar-
bejde for andre og senere selvstæn-
dig virksomhed, men først og frem-
mest håber jeg at jeg får mulighed 
for at leve af mit håndværk og min 
store passion, nemlig strikken, jeg 
håber jeg får mulighed for at være 
med til at udvikle og skabe nye 
måder og veje inden for strik. Og 
jeg håber at min afgangskollektion 
kan være et springbræt for mig i 
den retning.I skrivende stund er 
jeg ikke færdig med kollektionen, 
men jeg har en klar forventning til 
at den besvarer mit problemfelt og 
gennem taktilitet, kontraster, farve-
kompositioner, strikketeknikker og 
silhuetter, genererer et eventyrligt, 
farverigt og legende udtryk, og der 
er min forhåbning at den i samspil 
med den iscenesættene dokumen-
tation, bestående af fotoserie og 
evt. stemningsfilm, vil give be-
skueren i en poetisk, melankolsk og 
kontemporær oplevelse.
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