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SAMMANFATTNING 

I detta arbete presenterar jag vad jag kommit fram till i min studie om grunderna 
inom mönsterframställning. Jag har studerat hur mönsterbranschen ser ut inom 
avgränsade områden och presenterar formgivaren och mönsterdesignern Lotta 
Kühlhorns arbetssätt och tips till mönsterskapare. Jag kommer även att redovisa 
det visuella resultat som jag framställt och arbetat fram parallellt med min 
studie.  

INLEDNING 

Detta arbete har uppkommit ur mitt genuina intresse för färg och form. Jag har 
under en längre tid intresserat mig för tryck och mönster. Utan tidigare 
erfarenheter inom mönsterskapande började jag detta arbete men dock med 
erfarenheter från andra områden inom konst, såsom illustration, akrylmålning 
och digitalt bildskapande.  Jag har därför valt att starta enkelt för att sedan visa 
på ett mer avancerat resultat i mitt visuella arbete. Detta arbete är en resa som 
grundar sig i sann nyfikenhet och där jag slutligen presenterar den kunskap jag 
samlat på mig under vägen.  

Efter att jag tidigare under året deltagit vid en workshop för Lotta Kühlhorn i 
Uppsala skapades en nyfikenhet. Hennes livfulla och komiska mönster och 
hennes sätt att kombinera färger har fängslat mig. Under kursen Bild och media 
C valde jag och mina två klasskamrater att göra en dokumentärfilm om hennes 
liv som mönsterdesigner ” Lotta Kühlhorn‐ i en värld av mönster” och därefter 
väcktes mitt intresse allt mer.  Det har varit ett privilegium att få besöka 
Kühlhorn i hennes ateljé i Stockholm ett antal tillfällen för att följa hennes arbete 
på närmare håll. Under denna tid har jag fått följa hennes process och jag har fått 
många frågor besvarade angående mönsterbranschen och hennes 
skapandeprocess.  

SYFTE  

Målet med denna uppsats är att utveckla min kunskap inom 
mönsterframställning, genom att studera och observera hur en designer arbetar 
samt studera vilka tillvägagångssätt en mönsterdesigner kan använda sig av. 
Som blivande bildlärare och som konstintresserad vill jag bli mer kunnig inom 
bildområdet. Som studerande till gymnasielärare kommer jag att undervisa i 
åldrarna 16‐19 år och jag ser att elevernas intresse och kunskap växer inom 
digitalt bildskapande. Kunskapen jag kommer samla in under detta arbete ser jag 
som en stor tillgång i mitt kommande yrkesliv och konstnärskap.  
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FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Hur arbetar en mönsterdesigner från skiss till färdig produkt inom 
mönsterframställning?  

• Hur kan jag utveckla mitt eget mönsterskapande med hjälp av den 
kunskap jag tagit del av under detta arbete? 

 

BAKGRUND 

MÖNSTERHISTORIA 

Mönster finner vi överallt runtom i vår omgivning, de kan skapas genom 
skuggor, i arkitekturen eller runt om i naturen. Några klassiska tekniker som 
använts under lång tid i mönsterskapande är dragspelsklipp, potatistryck och 
stilisering. Stilisering betyder förenkla eller återge grunddragen. Detta kan 
innebära att man på ett enkelt och siluettliknande sätt kan avbilda t.ex. en frukt 
eller fisk från sidan eller sedd uppifrån (Jerstorp s.100, 1986). Inom religion och 
kultur har mönster även haft en viktig betydelse. T.ex. är den islamska kulturen 
mycket rik på geometriska mönster.  Runt om i världen, bland olika 
nationaliteter och folkslag, vet vi hur mönster framställs. Sicksackmönster 
används av navajoindianernas filtar, Ashanti‐folket i Ghana klär sig i sina 
traditionellt vävda kente‐tyger som består av färgstarka ihopsydda ränder och 
ett specifikt blåvitt tyg var vanligt förekommande under den gustavianska tiden i 
Sverige (Guild s.14, 2006). Triangeln ses i flera kulturer som en symbol för 
odödlighet och cirkeln som en beskrivning på livets cykliska rytm (Guild s. 11, 
2006). Indien innehar en stor rikedom av mönster och är kända för sina 
intensiva färger och vackra brodyrer. Dessa indiska mönster har setts som ett 
möte mellan mongolerna och de indiska krigarkasterna, en blandning mellan det 
hinduistiska hantverket och den muslimska kulturen.  

 Det har utvecklats fler metoder av mönsterframställning under historien. Innan 
industrialiseringen sågs broderi, vävning, handmålning som vanliga 
mönstertyper. Industrialiseringen förde med sig massproduktioner av vävar och 
övriga tryckta mönster. Före industrialiseringen hade tyger ett högre pris i 
handeln. Detta berodde på det hårda arbetet som krävdes för att framställa 
tygtryck under den tiden. Möbler och kläder blev tecken på en högre status och 
något som alla människor inte hade råd med. Äkta naturfärger användes vid 
tygtryck fram till mitten av 1800‐talet, sedan började man använda sig av 
syntetiska textilfärger som bestod av starkare färger och var lätt att framställa. 
Trycktekniker som koppartryck, valstryck, blocktryck och screentryck är alla 
bidragande till den mönsterutveckling som skett. (Guild s. 13, 2006)   
              

Det finns många konkreta exempel på hur olika historiska händelser har använts 
som inspiration på både tyg och tapeter. Bl.a. var tv‐apparater vanliga motiv i 
England under 1940‐50 talet då tv‐apparatens uppkomst var mycket aktuell. I 
Paris avbildades Eiffeltornet på tyg inför en världsutställning som ägde rum i 
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Paris 1889, även den första månfärden och molekylmönster fanns att beskåda. ( 
Guild, 2006) 

Idag har modeindustrin blivit ett stort forum för mönsterindustrin. Exempel på 
mönsterdesigners som lyckats ta sig fram i denna bransch är bl.a. Vivianne 
Westwood. Hennes kreationer kännetecknas ofta av hennes färgstarka och 
fantasifulla kollektioner. 

GRUNDER I MÖNSTERFRAMSTÄLLNING 

Vi omges alla av mönster av olika slag, somliga mönster är regelbundna såsom 
linjer och ränder, andra är det inte. ”Termen mönster kan definieras som en eller 
flera figurer, former eller bildelement som upprepas och arrangeras i 
regelbundna sekvenser” (Guild s.11, 2006).  Skillnaden mellan en klassisk bild 
och ett mönster är att ett mönster är uppbyggt av s.k. rapporter.  För att en bild 
ska få kallas mönster krävs en dubblicering, d.v.s. att en bild upprepas flera 
gånger. Varje del i detta mönster kallas för en rapport. 
  
LAGAR 
 
Som mönsterdesigner kan ditt mönster skyddas av den s.k. mönsterskyddslagen 
(1970:45). Denna lagstadga innebär att andras mönster inte får mångfaldigas för 
kommersiella ändamål utan tillstånd . Ordet mönster lades till i svenska språket 
från 1550‐talet.  

NÅGRA KLASSISKA MÖNSTERTYPER  

Geometriska mönster  

Geometriska mönster kan bestå av bl.a. cirklar, rutor och ränder. Det visar på att 
prickar är det allra mest populära motivet inom geometriska mönster. Flera av 
de geometriska formerna tros kunna varit fyllda av symboliska betydelser men 
som sedan lång tid tappat sin betydelse. Ränder, rutor och sicksackmönster har 
funnits inristade på bambupinnar på Malackahalvön som tros vara bildliga 
symboler för blixtar och hav. Figuren av en avbildad åtta var i Guatemala en 
avbildning av ”den hopslingrade ormen”.  I boken Mönster skriver Guild om att 
de mönster som kan ses i islamiska palats och moskéer hör till de mest vackra 
mönster som skapats. Hon anser att genom att studera dessa mönster skapas 
förståelse för hur geometriska mönster är uppbyggda. Väggarna är täckta av 
mönster som i grund och botten består av enkla geometriska former men som 
även kan bestå av både sexhörningar, stjärnor och romber. (Guild s.127‐128, 
2006) 

Randiga mönster finns i både lodräta och vågräta motiv. Vid produktion av 
randiga mönster tas hänsyn till användningsområdet därför att randningar 
skapar nivåskillnader och proportioner, detta gäller främst inom klädindustrin. 
Ränderna har en förmåga att påverka och lura de proportioner ögat ser. Rutiga 
mönster är enkla att blanda. Både tweedtyg och skotskrutiga mönster, är 
typexempel på klassiska rutmönster. Det skotskrutiga mönstret började sin 
historia i Skottland och har sedan en lång tid spritt sig till resten av världen.  
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En rutig yta uppstår när två linjesystem korsar varandra och bildar räta eller 
sneda vinklar. (Jerstorp s.32, 1986)              

Frukt och grönsaksmotiv  

Frukt‐ och grönsaksmönster är självklara mönster i måltidsrum. De s.k. 
provensalska tygerna består ofta av färgglada frukter som lantortsbefolkningen i 
Franskrike brukar odla, såsom oliver. Dessa motiv är ofta måleriska och mindre 
strikta. ”I takt med det att det moderna livet blir allt mer artificiellt, blir 
möjligheten att föra in blommor och frukter i hemmet i form av mönster ett sätt 
att hålla kontakten med naturens kretslopp”. (Guild s.115, 2006) 

Blad och blommönster   

Blad‐ och blommönster är vanligt förekommande motiv som anses vara tidlösa. 
Dessa typer av motiv finner vi i mönster på tyger och tapeter. Vi kan på detta sätt 
ta med oss en del av naturen i våra hem. Några av de äldsta mönster från 
historien består av blommor, blad och träd. Blommorna har ofta haft en 
symbolisk betydelse så som gudomlig kärlek eller renhet.  Den röda rosen har i 
många kulturer fått betydelsen av just gudomlig kärlek och den vita liljans 
symboliserar jungfru Marias renhet (Guild s.59, 2006 ).  En känd skapare av 
tapetmönster är Lauren Ashley. Hon är känd bl.a. för sina rosenmönster. 
Formgivaren William Morris fann sin inspiration från bilder ur Floran och andra 
botaniska avbildningar. Den mellersta bilden är ett exempel på ett motiv som 
framställts av Morris.  

Det stiliserade avbildandet av växter används rikligt inom det finska 
formföretaget Marimekko. Företaget började med tillverkning av textiler och har 
sedan utökat sin produktion genom tryck på väskor, mattor, kontorsmaterial 
m.m. Genombrottet för företaget kom då presidenthustrun Jackie Kennedy 
började bära Marimekkos klädkollektioner (Wikipedia). 

TRYCK PÅ OLIKA FÖREMÅL  

Mönstertryck kan utföras på diverse material, såsom tyg, tapeter, vykort och porslin. 
Som oerfaren mönsterdesigner blir det möjligt att ifrågasätta vilket mönster som 
passar till vilket typ av tryck. Jag frågade Kühlhorn om det existerar regler inom 
detta område. Generellt uppfattar hon inte att det finns några konkreta regler för 
detta, men hon anser att som designer behöver man anpassa sina tryck beroende 
på föremål t.ex. krävs det extra försiktighet gällande linjer på klädtyg eftersom 
ränder har en tendens att lura ögat. Ett randigt klädesplagg kan lura ögat så att 
kroppsformen ser smalare ut eller bredare. Anpassning krävs även vid 
skapandet av porslinsmönster, föremålets form behöver vara utgångspunkten 
för mönstret t.ex. då en tallrik är rund. 

METOD 

I detta undersökande arbete har jag använt mig av litteratur, film, 
webbsökningar och intervjuer. Den film som jag använde mig av i min forskning 
var den dokumentärfilm som jag tillsammans med två klasskamrater skapade 
tidigare under kursen. Den dokumenterade Kühlhorns väg till att bli en 
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framgångsrik designer.  Filmen är en del av min undersökning, en dokumentär 
metod. Denna källa har jag använt eftersom filmens innehåll svarar på de frågor 
som mitt forskande arbete kretsat kring. 
 
Den konstnärliga metod som jag använt mig av har bestått av observation av en 
mönsterdesigner för att följa hennes arbetsprocess. Denna metod valde jag p.g.a. 
att jag genom att observera praktiska handlingar enklare kan inta kunskap. 
Observationen av Kühlhorn gav mig stor inspiration och kunskap om olika 
tillvägagångssätt inom mönsterskapande.  
Genom att avbilda ett mönster av Kühlhorn har jag få insikt i ett av hennes 
tillvägagångssätt och metod vid mönsteruppbyggnad. I min egen skaparprocess 
har jag valt att använda mig av ett upplägg som presenteras i boken Bilder i 
skolan, det s.k. bildstudieområdet. (Karlsson & Lövgren s.33, 2001). Orsaken till 
att jag använt mig av denna metod beror på att systemet presenterar processen 
och utvecklingen på ett konkret sätt. Detta system redovisar vilka förkunskaper 
som innehas i början av arbetet samt redovisar för den utveckling som arbetas 
fram under processen. Slutproduktionen är höjdpunkten av arbetet och vid 
jämförelse av förproduktion och slutproduktion bevisas till vilken grad utveckling 
har skett. 
Jag har även använt mig av en loggbok där jag dokumenterat tankar, nya 
kunskaper, analyser och nya idéer. Loggboken har jag använt i samband med 
observationen av Kühlhorn samt under min egen skapandeprocess. Den har varit 
till stor hjälp i min utveckling inom mönsterframställning.  
Den litteratur jag utgått från har gett mig en bredare kunskap och större insikt 
om mönsterframställning. Litteraturen har presenterat olika typer av 
mönstermotiv, dess historia och de olika framställningstekniker som funnits 
genom historien och som finns idag. Detta har gett mig en större förståelse och 
insikt i designbranschen. 
 
Urval 

I det visuella arbetet har jag valt att avgränsa mig till en mönsterdesigner, p.g.a. 
att det ska vara enklare att hålla en strukturerad linje i mitt forskande arbete. I 
mitt arbete har jag valt Lotta Kühlhorn som en inspirationskälla och som en röd 
tråd i detta forskande arbete. Vid en studie har jag valt att avbilda ett av hennes 
mönster men är dock noggrann med att undvika att kopiera hennes stil under 
det resterande arbetet.  Eftersom jag tidigare haft kontakt med Kühlhorn var det 
naturligt att använda henne i min studie. 

Datainsamlingsmetoder 

I denna undersökning har jag använt mig av kvalitativa metoder, så som 
intervjuer och i mitt arbete har jag även sökt fakta på webben, t.ex. wikipedia. Vid 
val av litteratur har jag valt det som jag ansett vara relevant för min forskning,  
 
Intervjuer  
 
Intervjuer utfördes både under observationen i Kühlhorns ateljé, samt via 
telefon. De frågor jag utgick från gällde både hennes arbetssätt, nödvändiga 



8 

faktorer att känna till inom mönsterbranchen, kunskaper inom 
mönsterframställning och andra frågor som intresserade mig. 
Jag summerade det mest intressanta och det som var mest relevant för de 
frågeställningar som jag utgått från och använde sedan den informationen i mitt 
arbete. Kombinationen av att möta personen i verkligheten samt att efter en tid 
av analys och reflektion kring hennes arbete utföra ytterligare en intervju via 
telefon anser jag vara ett bra tillvägagångssätt. Genom detta skapades tid att 
reflektera kring intryck, tekniker och hur man går tillväga för att bygga upp 
kunskap inom mönsterframställning. 
 
RESULTAT 

HUR ARBETAR EN MÖNSTERDESIGNER FRÅN IDÈ TILL FÄRDIG 
PRODUKT? 

En mönsterdesigner som jag inspirerats av är Lotta Kühlhorn. Kühlhorn har 
tidigare läst fyra år på Konstfack, med inriktning på Grafisk design och 
illustration. Hennes mönster har spridit sig till andra länder och hon arbetar för 
tillfället med bl.a. ett japanskt företag. Kühlhorn är känd för sina bokomslag som 
syns på många platser runtom i Sverige. Hennes tyger kan även ses på Ikea och 
tillsammans med en vän driver hon företaget Apple collection där tryck på 
brickor och muggar produceras och lanseras. Hon arbetar främst med 
kunduppdrag, ett arbetssätt som består av att skapa något i enlighet med 
kundens önskan. Hon berättar att hennes övriga skapande utanför kundvärlden 
är spontan, där skapar hon utan gränser för vad som hon tror skall sälja bäst. 
Hennes personliga stil består av en blandning av 1900‐talet och det samtida. 
Hennes färgstarka mönster skiljer sig från många av de mönster som omger oss i 
designvärlden och hennes starka färgkombinationer är något som man 
associerar med henne.  

Lotta Kühlhorns konstnärliga produktioner ser olika ut beroende på uppdrag. I 
vissa arbeten tar hon hjälp av tidigare arbeten som hon återanvänder mindre 
delar av och förnyar, t.ex. enstaka föremål. Hon använder även bilder från 
google.se som hon avbildar och sedan justerar. I vissa fall börjar hon från 
grunden med att för hand rita upp ett motiv eller ett mönster, hon scannar sedan 
in bilden i datorn och fortsätter arbetet där. Bilderna ovan visar ett arbete hon 
gjort med uppdrag från försäkringskassan, bilderna visar hur processen ser ut 
för Kühlhorn vid dessa typer av arbeten. Blandningen av handmålat och dataritat 
är något hon uppskattar, men vanligtvis arbetar hon främst via datorn. Om hon 
vill avbilda ett föremål i hemmet, fotograferar hon föremålet och använder sedan 
bilden som mall i datorprogrammet. Gällande kunduppdrag får hon först ett 
uppdrag med förklaring på vilken typ av bild kunden är ute efter. Ibland 
presenterar de ett förslag så som bilden här ovan, men så är inte alltid fallet. När 
hon gjort en skiss på upplägget skickar hon först detta som ett förslag till kunden 
i väntan på feedback. Skissen kan vara slarvig men den är endast menad att ge 
kunden en bild av hur slutresultatet skall bli.  Hon får sedan besked av kunden 
och får ta del av deras åsikter. Oftast behöver hon justera bilden för att kunden 
ska bli nöjd, men sedan skickar hon det slutgiltiga mönstret till kunden. Kunden 
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betalar designern och ansvaret läggs sedan på kunden som sedan skickar arbetet 
vidare till ett tryckeri.   

BRA ATT KÄNNA TILL OM TEXTILTRYCK  

Det datorprogram som är det mest ultimata programmet enligt Kühlhorn är 
programmet Illustrator, programmet är en del av Adobes utbud. I detta program 
arbetar man inte med pixlar och detta gör att man på ett snabbt och enkelt sätt 
kan förstora samt förminska mönster utan problem, till skillnad från photoshop 
där programmet är uppbyggt enbart av pixlar.  Programmet innehar även s.k. 
stödlinjer som kan användas vid skapandet mönster som kräver jämna avstånd 
mellan rapporter. 

Gällande textiltryck krävs en ytterligare inställning för att skapa de rätta 
färginställningarna. Vid textiltryck används textilpantone, detta är en inställning 
som görs på samma sätt som inställning av RGB eller SMYK. För att garanterat 
lära sig de kunskaper som krävs inom textiltryck rekommenderar Kühlhorn att 
läsa en utbildning med inriktning textil. Vid tryck av affischer och andra 
pappersmaterial rekommenderar hon färginställningen papperspantone. 

 

HUR KAN JAG UTVECKLA MITT EGET MÖNSTERSKAPANDE MED 
HJÄLP AV DEN KUNSKAP JAG TAGIT DEL AV UNDER ARBETET? 

Mina förkunskaper gällande mönster har till en början varit väldigt begränsade. 
Vanan av att skapa i andra konstformer finns, men att medvetet skapa mönster 
har jag inte tidigare gjort. För att se mina förkunskaper beslöt jag mig för att göra 
några förproduktioner.  Med hjälp av dessa ville jag konkret kunna se den 
utveckling som detta forskande arbete inneburit. Innan jag skapade dessa 
förproduktioner tog jag mig en titt på olika typer av mönster på internet. Jag har 
använt mig av metod som presenteras i boken Bilder i skolan där Lövgren och 
Karlsson presenterar modellen av ett bildstudieområde. Bildstudieområdet är 
uppbyggt av förproduktion, studier och slutproduktion.  

Förproduktioner: Dessa fyra bilder framställde jag innan jag började fördjupa 
mig i arbetet. Jag framställde dessa för att se på vilken nivå jag låg 
kunskapsmässigt från början, utan några egentliga inspirationskällor. 
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Figur 6 ”Förproduktion”                Figur 7 ”Förproduktion” 

                   

Figur 8 ”Förproduktion”                                                         Figur 9 ”Förproduktion” 

Problem och process 

Svårigheterna vid detta stadium bestod av att kunna utföra denna idé i ett 
datorprogram. Det program jag använde mig av till en början var Photoshop.  

INSPIRATIONSKÄLLOR 

Boken Forma mönster ger konkreta exempel på hur föremål från omgivningen 
kan vara en hjälp till att finna inspiration. Jerstorp talar om hur vi i naturen, i vår 
hemmiljö, i vår närmiljö finner mönster av olika slag. Hon tar upp konkreta 
exempel inspirationskällor så som föremål, grönsaker och frukt finner 
inspiration till att skapa mönster, t.ex. kan en rödlök (Jerstorp s. 19, 1986) ligga i 
grunden för ett mönster med dess randiga struktur och med hjälp av dess 
skiftande vinröda färger. I den dokumentärfilm vi gjorde om Lotta Kühlhorn 
talar hon om hur föremål av olika slag ger henne inspiration. Även en promenad 
till fisk‐ och grönsaksaffären fann hon stor glädje av i sitt arbete. Grönsaker och 
frukter av olika slag är vanligt förekommande i Kühlhorns mönster. 
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Studie 1: 

Genom den inspiration jag fått från 
mönsterdesigner Kühlhorns tillvägagångssätt 
valde jag att experimentera kring användandet av 
föremål. Detta gjorde jag genom att samla ihop 
diverse föremål och frukter som fanns i rummet 
jag befann mig i. Föremålen avbildades och sattes 
sedan ihop i olika mönsterkonstruktioner. Detta 
blev mitt slutgiltiga resultat. Resultatet blottar 
min svårighet att rita perfekta linjer med min 
ritplatta. Här använde jag mig av Photoshop, 
vilken är det datorprogram som jag sedan 
tidigare har använt mig av i mitt individuella 
bildskapande.                   Figur 10 ” Studie av föremål” 

Studie 2a: 

Här nedan visar jag två bilder, s.k. rapporter. De har skapats med tanken på att 
dubblera för att bilda ett mönster. Dessa två rapporter skapade jag med 
inspiration från Külhorns verk. Den metod jag använde mig av innebar att jag 
valde att fokusera på färger och former. Rapporterna byggdes upp av cirklar i 
olika storlekar och färger. Svårigheter med denna uppgift var att skapa en 
rapport som skulle vara möjlig att tillsammans med andra rapporter bilda en bra 
helhet, detta visade sig vara svårt att förutse innan dubbleringen var gjord. 

 

     
Figur 11 ”Rapport nr. 1”                                                                           Figur 12 ”Rapport nr.2” 

 

Studie 2b: 

Nedanstående försök bestod av att dubblicera en rapport och på detta sätt skapa 
ett mönster.  Efter en tids arbete i programmet Photoshop valde jag att testa på 
ett annat datorprogram, nämligen Illustrator. Här är resultatet på denna studie.  
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Figur 13 ”Dubblicering av mönster, vit”             Figur 14 ”Dubblicering av mönster, rosa” 

    
 Figur 15 ”Dubblicering av mönster, blå”                   Figur 16 ”Dubblicering av mönster, vit” 

 

Problem och process 

Vid skapandet av dessa mönster var jag medveten om de färgval jag vill göra, 
vilket var att använda mig av ljusa färger. Enligt min personliga smak föredrar 
jag en mjuk helhet framför starka kontraster, i mönster som dessa.  När jag 
skapat detta har jag föreställt mig detta som ett textiltryck. 

Studie 3: 

För att prova på hur Kühlhorn bygger sina mönster valde jag att avbilda ett av 
Kühlhorn egna mönster. Genom att använda hennes tillvägagångssätt skapas en 
konkret förståelse för hur hon arbetar och hur hon bygger upp sina mönster med 
hjälp av olika former. Detta visade sig skapa större fantasi, större förståelse, nya 
idéer för mig som tidigare varit observatör i hennes arbete. I denna studie har 
jag valt att använda mig av programmet Illustrator som jag, efter en kort tids 
forskning och användning av, kommit fram till att detta är ett ultimat program i 
skapandet av sådana bilder.    
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 Figur 16 ”Tallriksmönster av Kühlhorn”    Figur 17 ”Kopia av tidigare bild” 

 

Problem och process 

Under denna bildkopiering har min process utvecklats både kunskapsmässigt 
och skapat större motivation. Min kännedom om vilka konstformer man kan 
använda sig av har breddats, jag har även upptäckt ett nytt tillvägagångssätt för 
att bygga upp mönster. I denna studie fick prova på hennes sätt att arbeta med 
flera lager. Svårigheten var att få den avlånga, svarta figurerna att läggas med ett 
jämt avstånd mellan varandra. Som nybörjare misstänker jag att det finns knep 
för hur man enklare löser ett sådant problem, men jag har inte den kunskapen 
ännu. Detta har lärt mig att ett mönster kan vara uppbyggt på ett enkelt sätt med 
hjälp av enkla figurer. Det som krävs är fantasi och en känsla för helhetsbilden.  

Syftet med denna uppgift har varit att efterlikna detta tallriksmönster. Min 
strävan bestod av att göra en identisk kopia men resultatet blev dock lite 
annorlunda. Den gula cirkeln i mitt mönster skiftar i färg och den innersta 
cirkeln har nu åtta vita streck istället för tolv. Det var otroligt svårt att få lika 
avstånd mellan de olika streck som syns på bilden. Även att försöka avbilda den 
exakta storleken på formerna var krävande. Men efter mycket tålamod gavs ett 
godkänt resultat. Kanske kan det ses det ett nederlag att jag inte lyckades skapa 
en identisk kopia men p.g.a. min okunskap gällande dataprogrammet är jag trots 
allt nöjd med resultatet.  

Slutproduktion 1 

 Det mönster jag framställt här nedan har skapats enligt temat julen, jag valde att 
skapa ett mönster med föremål som på olika sätt symboliserar julen.I detta 
arbete utgick jag från en bild som Kühlhorn skapat. Bilden karaktäriserades av 
stilisering och jag valde att försöka använda mig av detta i min egen produktion. 
Bilden nedan visar hur långt jag kommit i slutet av processen innan jag hade 
placerat motiven till en enhet.   
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SKAPANDE AV FÖREMÅL 

      

    Figur 18 ”Skapande av föremål” 

 

 

BILDNIING AV MÖNSTER  

 

      Figur 19 ”Mönster med jultema” 
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DUBBLICERING AV MÖNSTER 

 

      Figur 20 ”Dubblicering av julmönster” 

 

Problem och process 

I skapandet av detta mönster influerades jag av Kühlhorns sätt att stilisera 
föremål. Hennes skaparstil har varit min utgångspunkt i detta arbete. Mitt fokus 
var att skapa ett enkelt mönster men samtidigt livfullt och lekfullt. Jag ville 
blanda olika former och sedan skapa en jämn och behaglig helhet. Detta mönster 
var ämnat att kunna användas som vykort eller presentpapper.  De färger jag 
valde att använda var röd och grön eftersom de symboliserar julen. Sedan 
försökte jag att fördela färgen i de olika föremålen på ett jämnt sätt. Resultatet 
känner jag mig nöjd med men anser dock att det har en platt känsla p.g.a. 
stiliseringen, men mitt syfte var att efterlikna den stil som Kühlhorn använder 
sig av och jag anser att jag lyckats relativt bra med det. Om jag hade känt mig 
friare tror jag att resultatet skulle bli mer livfullt. En svårighet var att se till så att 
ytan mellan föremålen var jämn och luftig. Det var inte heller enkelt att fördela ut 
färgerna på ett sätt som gav bilden en vilosam helhet.  
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Slutproduktion 2 

Temauppgift frukter: 

De kommande bilderna visar hur rapporter kan återanvändas, utveckla och 
omforma dem till olika uppbyggnader. Den första bilden är ett foto från min 
process. Här nedan redovisas bilder som jag har inspirerats av. Genom bilderna 
ges det möjlig att jämföra resultatet med utgångsbilden, dessa visar även vad jag 
valt att utelämna och ta upp i dessa bilder.  

 
Figur 21 ”Bild av skapandeprocess” 

 

 

 

2a 

Bildframställning av diverse frukter.  

        
Figur 22 ”Avbildning av frukter”  
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2b 

Skapande av flera mönster genom sammansättning av flera rapporter.  

                      
                        Figur 23 ”Sammansättning av frukter” 

                                  
                  Figur 24 ”Fruktcirkel, vit”                                               Figur 25 ”Fruktcirkel, svart” 

 

      
     Figur 26 ”Dubblicering av fruktcirkel, grön”             Figur 27 ”Dubblicering av fruktcirkel, vit” 
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Problem och process 

Återigen var svårigheten med att skapa jämna avstånd mellan föremålen en 
utmaning. När jag vred vissa av föremålen blev svårigheten ännu större. Min 
strävan var att använda klara färger, frukterna skulle se naturliga ut på ett 
måleriskt sätt. I efterhand är jag skeptisk till den centrala melonen som befinner 
sig i mitten av de fyra nedre bilderna. Flera försök gjordes, att försöka byta ut 
föremålet med andra frukter men har inte lyckats hitta någon som på samma sätt 
håller ihop fruktcirklarnas helhet. De frukter jag provade att sätta in var citron, 
grapefrukt och andra frukter innehållande andra färger, men utan resultat. Jag 
var även noggrann med att lyfta fram det bästa i varje frukt, t.ex. de svarta 
prickarna i kiwin, de blänkande körsbären eller de prickiga jordgubbarna. Varje 
frukt gjordes med omsorg och med försök att ge den en personlig form med hjälp 
av detaljer.   

Slutproduktion 3 

Med hjälp av ett textilmönster, skapat av Kühlhorn, fann jag inspiration till att 
skapa ett liknande mönster.  I denna mönsterproduktion som ägde rum under ett 
antal timmar, krävdes idérikedom samt tålamod för att flytta runt de olika 
föremålen för att slutligen finna den ultimata helheten.  En svårighet var beslutet 
hur mycket skuggor som bör användas. För mycket skuggor resulterar i ett mer 
”plottrigt” uttryck medan användandet av för lite skuggor skapar ett ”lamt” 
uttryck. Utmaningen är att finna en balans som är skön för ögat.       
                        

 

  Figur 27 ”Under början av processen”         Figur 28 ”Efter halva tiden av processen” 

     

          

Figur 29 ”Färdigt textilmönster”                    Figur 30 ”Dubblicering av textilmönster” 



19 

Problem och process 

Att skapa en jämn helhet var denna gång en stor utmaning. Mitt syfte var att 
färgerna skulle användas på ett sätt så att bilden fick samma tyngd på hela 
bilden. Jag använde mig av ljusa färger, med undantag av de röda äpplena. Jag 
strävade efter en textilkänsla och eftersom jag själv föredrar textiltyg med 
mindre kontraster så gjorde jag medvetet dessa färgval. Jag strävade efter att 
motivet skulle ge en mjuk, lekfull och smått barnslig känsla, som om man var i en 
saga, denna känsla försökte jag få fram dels genom att proportionerna var 
onormala. 

 

Slutproduktion 4 

Detta är ett mönster jag skapat i slutet av denna process, med hjälp av de 
kunskaper jag fått under mitt forskande kring skapandet av mönster. Arbetet är 
dock inte ännu fullständigt. 

         
Figur 31 ”Fjärilsmönster, vit”                              Figur 32 ”Fjärilsmönster, grön” 

 

DISKUSSION  

Diskussion kring hur en mönsterdesigner arbetar från skiss till färdig 
produkt 

I min studie har jag kommit fram till att en mönsterdesigners process kan se 
olika ut, både beroende på kund och på typ av arbete. Genom mina intervjuer 
med Kühlhorn samt timmarna av observation i hennes ateljé har jag kommit 
fram till att det bästa sättet att skapa kontakter, kundkretsar och nå den viktiga 
kunskapen inom mönsterframställning är att läsa på en väletablerad konstskola.  
Kühlhorn läste att antal år på Konstfack i Stockholm och hon anser att det var till 
mycket stor nytta för hennes kommande yrkesliv. I mitt egna konstnärskap har 
jag insett att det är det bästa sättet att få den kunskap som krävs för nå en 
ultimat utveckling. Självklart kan konstintresserade utvecklas mycket även på 
egen hand men efter denna tid av studie samt från mina ett och ett halvt år som 
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bildelev på Uppsala Universitet har jag kommit fram till detta. Troligen hade jag 
kunnat göra en jämförande studie om jag studerat fler än en mönsterdesigner 
men i detta fall valde jag att lägga upp studien på detta vis för att få ett fullt fokus 
på Kühlhorn. 

 

Diskussion kring vad jag lärt mig inom detta i mitt eget mönsterskapande 

Jag har i min individuella process gått från att ha ytterst lite kunskap om 
mönsterframställning till att nu ha kunskapen att förklara hur mönster byggs 
upp, vilka funktioner de kan ha och hur jag själv kan utvecklas som 
mönsterskapare. Mitt kunnande inom formgivning har utvecklats genom de 
mönster jag studerat från andra designer samt genom att studera mina egna. Jag 
har insett att i mönstervärlden finns det breda ramar vilket gör att fantasin är fri 
att skapa. Mönster kan se ut på alla möjliga sätt men skickligheten visas genom 
förmågan till att skapa en jämn helhet i bilden, samt skapandet av attraktiva 
motiv osv. Självklart har varje människa sin personliga stil och olika typer av 
mönster faller olika människor i smaken.  

Under denna process har jag stött på diverse problem. Självklart innebar det en 
frustration i början av arbetet då jag inte kunde hantera datorprogrammen som 
jag önskat. Men efter en tid ökade kunskapen och arbetet underlättades. 
Eftersom jag inte tidigare studerat mönster innebar det många frågor då jag t.ex. 
skulle skapa ett textilmönster. Jag ställde mig frågorna: Vad är unikt för ett 
textilmönster? Vad bör man ta hänsyn till? Finns det några regler? I vilka miljöer 
skall mitt mönster passa in? Idag vet jag att ett textilmönster inte skapas inom 
regler. Mönstrets funktion och typ av tryck bestäms beroende på tycke och smak.  

Den metod jag valde att använda mig av var Kühlhorns metod, att använda sig av 
andras bilder i ett skapande. Hon är känd för sina stiliserade motiv och detta är 
något jag troligen kommer att använda till viss del men jag kommer även att 
försöka utveckla en mer personlig stil. Eftersom jag själv ofta föredrar en mer 
livfull helhet kommer jag troligen inte skapa motiv med en sådan stiliserad 
känsla i fortsättningen.  

Stor inspiration har skapats av att få följa Kühlhorn i hennes arbete och ser detta 
som en stor inspirationskälla i mitt eget skapande. Jag anser att jag behöver mer 
kunskap inom mönsterdesign och hoppas att jag i framtiden får chansen att 
utvecklas ännu mer. Min nyfikenhet har väckts kring andra mönsterdesigners 
och mitt intresse för att förstsätta undersöka detta område är starkt. Denna 
möjlighet att utveckla mitt skapande har gett mig stor tillfredställelse och get 
mig ny motivation till att fortsätta mitt mönsterskapande.  

Ett stort problem som jag fått konfrontera har varit okunskapen om hur 
designers går tillväga i programmet Photoshop för att kunna dra linjer och 
placera ut föremål på lika avstånd mellan varandra. Eftersom uppbyggnaden av 
mönster består av precisa avstånd har detta moment varit frustrerande. I början 
har jag endast använt ögat men förstått att jag varit i stort behov av ett 
hjälpmedel. Efter intervjun med Kühlhorn uppenbarades problemet och ett 
försök till att byta arbetsprogram skedde.  En annan svårighet har även bestått 
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av frustrationen över pixlarnas existens i mitt bildframställande. Min kunskap 
har varit svag kring hur jag kan undvika att pixlarna framträder på vissa bilder. 
Efter att jag kommit halvvägs i arbetet kom jag fram till att jag använt mig av fel 
program. Detta uppenbarades efter ett besök i Kühlhorns ateljé. Hon använder 
sig endast av programmet Illustrator. Innan jag själv började använda 
programmet var jag orolig över om jag skulle kunna hantera det och kunna lära 
mig det jag behövde för att skapa mina mönster. Lyckligtvis hade jag inga större 
svårigheter att lära mig programmet, jag tror att observationen var orsak till att 
jag snabbt och enkelt lärde mig de grundläggande funktionerna. Jag har ytterst 
begränsade kunskaper som absolut behöver förstärkas, gällande format, 
kunskaper om vad de olika färgformaten verkligen betyder.  Många andra 
tekniska kunskaper saknar jag också. Jag behöver även prova att skapa mönster 
utan rädsla för om det ska misslyckas, på detta sätt tror jag att jag kommer att 
utvecklas snabbare.  

De styrkor jag har är en bred fantasi, någon jag känner att jag inte fått använda 
mig fullt ut av i denna studie. Jag har sinne för färgkombination men kan 
självklart utveckla dessa kunskaper ännu mer.  

NÅGRA DIDAKTISKA RÅD GÄLLANDE MÖNSTERFRAMSTÄLLNING  

När man undervisar i mönsterframställning kan andras bilder vara ett stort 
hjälpmedel.  Speciellt i yngre åldrar kan de underlätta betydligt när barnen och 
ungdomarna har ramar att gå efter. Kühlhorns arbetssätt är ett konkret exempel 
på detta.  

Bilden till höger är ett utklipp ur boken Forma mönster 
(Jerstorp s.19, 1986). Här visar Jerstorp på hur man på ett 
enkelt sätt kan inspirera eleverna till att med hjälp av vår 
närmiljö finna utgångspunkter till att skapa mönster. Denna 
bild föreställer en rödlök och bilden framhäver dess 
randningar. Färgen består av olika nyanser av lila, samt rosa. 
Man kan låta eleverna välja ett föremål som har ett mönster 
och sedan låta dem välja ut pappersark innehållande  

                                  Figur 33 ”Exempel på randningar” 

föremålets olika färgnyanser och låta dem klippa papperna till remsor. Därefter 
kan eleverna placera ut remsorna på ett pappersark och prova att kombinera de 
olika färgerna med varandra.              
     

Det krävs stor kunskap inom datorprogram som Illustrator och Photoshop  när 
man ska undervisa elever digitalt. Under arbetets gång uppstår ständigt nya 
tekniska problem och det gäller att man är förberedd och påläst innan man 
sätter sig i en position av undervisning.  
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BILAGA 

 

Fler förproduktioner: 

                           

Figur 34”Rutor i rött och vitt”      Figur 35 ”Rutor i rött”                Figur 36 ”Svartvitt blommönster” 

 

 

                    

Figur 37 ”Rutor, i färger”       Figur 38 ”Randigt och rutigt”         Figur 39 ”Rutigt, gråskala” 

 

 

Figur 40 ”Mönster, sammansättning av figurer” 
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Figur 41 ”Blomrad, blå” 

 

 

Figur 42 ”Blomrad svart” 

 

 

Figur 43 ”Blomrad, röd,gul och blå” 

 

 


