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Jag har i mitt examensarbete fördjupat mig i 
1970-talets mönsterformgivning för textilier, och 
det samhälle som var då, för att sedan kunna 
jämföra med 2000-talets nytändning kring denna 
tid. Fokusen har legat på barnkläder, då det idag 
produceras mycket 70-talsinspirerande kläder 
och motiv till just barn. Mitt mål har därefter 
varit att skapa ett egendesignat tyg, som det 
sedan, i samarbete med en sömmerska,  ska bli 
barnkläder av. Och jag har velat komma åt den 
där 70-talskänslan, samtidigt som jag velat att det 
ska kännas nytt och modernt för 2000-talets tid. 
Då jag är väldigt mån om såväl jämställdhet som 
ekologiskt engagemang har jag hela tiden strävat 
efter att mitt motiv ska vara unisexanpassat, då jag 
vill vara med och påverka utbudet av barnkläder 
idag som inte kommer behöva delas in efter kön. 
Mitt tyg kommer även att vara av ekologisk bomull, 
och jag har valt ett tryckeri som dessutom använder 
sig av vattenbaserade färgpigment.
   I mitt arbete kommer du att få ta del av 60- och 
70-talets revolutionerande tid med fokus på svenska 
textilformgivare som Mah-Jong och 10-gruppen, för 
att sedan gå vidare in på 2000-talets nostalgitrend 
kring denna tid, där stor fokus och inspiration har 
fåtts från det danska barnklädesföretaget Småfolk. 
Efter detta kommer du att få följa min arbetsprocess 
från skiss till färdig produkt där jag framställer mitt 
eget 70-talsinspirerande motiv, vars känsla ändå 
ska kännas modern. 
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Jag har alltid älskat mönster och på senare år 
fått upp synen för framförallt 70-tals-mönster. 
Då ett av mina stora intressen är att gå på loppis 
har inspirationen flödat när jag hittat alltifrån koppar 
till gardiner och påslakan, alla med de där typiska 
och färgstarka 70-talsmotiven. Och känslan i dessa 
motiv har fått mig att känna mig som hemma. 
   Efter att jag sett att den nordiska marknaden nu 
på 2000-talet fått en nytändning kring denna tid har 
jag börjat ifrågasätta varför det kan vara så, och 
vad som egentligen var så speciellt med denna 
tid. Vilka var formgivarna? Hur såg samhället ut? 
Och varför såg motiven ut som de gjorde? Detta är 
bara några av de frågor jag velat ha svar på, och i 
denna uppsats fördjupar jag mig i dessa frågor, för 
att sedan kunna jämföra med dagens nytändning 
kring denna tid och slutligen ge mig på utmaningen 
att själv göra ett mönster med 70-talsinspiration 
som ändå ska kännas modernt för 2000-talets tid. 
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Syftet med mitt examensarbete är att ta fram ett 
unisexmönster för barn med inspiration från 70-talet. 
Jag vill vara med och påverka utbudet av kläder till 
barn - som inte kommer behöva delas in efter kön. 
Målet är att mitt mönster ska tryckas på tyg för att 
därefter, genom ett samarbete med en sömmerska, 
bli ett eller flera barnklädesplagg. Tyget kommer att 
vara av ekologisk bomull och färgtrycket på tyget 
kommer att bestå av vattenbaserade pigment, då 
jag värnar om miljön och vår omvärld. En annan 
fördel med ekologiskt tyg är att det också har en 
lång hållbarhet. 
  Min problemformulering är; Hur lyckas jag som 
formgivare att tolka 1970-talets mönsterformgivning 
(för textilier) i en modern anda?S
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Jag började med att se över de veckor som 
fanns och strukturerade upp min planering därefter. 
Jag var väldigt tidig med att läsa på och bilda mig 
om 70-talet för att få en inblick i hur samhället såg 
ut, vilka formgivarna var, var de fick sin inspiration 
ifrån, vilka som var de mest klassiska motiven 
och vilka färger som användes mest, samt hur 
trycktekniken och tygmaterialen såg ut. 
   Att framställa ett mönster med inspiration från 
70-talet var inte lika enkelt som jag trodde, för även 
om jag i huvudet hade mycket inspirationsbilder 
och klara idéer om hur jag ville få fram mitt motiv, 
så insåg jag snart hur pass lite jag egentligen visste 
om 70-talet i sig och att det behövdes så mycket 
mer bakgrundsfakta än att bara börja med ett 
mönster direkt. För hur skulle jag då kunna svara 
på varför jag fått inspirationen från 70-talet, mer än 
att jag gillar motiven? Jag ville ju veta så mycket 
mer om varför dessa motiv såg ut som de gjorde 
och var formgivarna fått sin inspiration ifrån.
     Jag samlade på mig en hel del  inspirationsma-
terial under mina första veckor, och fick en mycket 
bredare bild kring de mönster som fanns. Jag 
började även jämföra dagens utbud av mönster, 
och såg klara kopplingar mellan då och nu. För att 
underlätta för mig själv gjorde jag moodboards av 
klassiska 70-talsmotiv kontra dagens motiv, och 
fördjupade mig därmed också över dagens utbud 
av barnkläder, med just retro- och unisexsträvan. 
Jag kom ganska snart in på engagemanget kring 
ekologiska klädval och det kändes självklart att jag 
själv skulle eftersträva detta i mitt arbete.
  Efter att jag läst mycket om vänsterrörelsen, 
jämställdheten och den miljömedvetenhet som 
uppmärksammades på 70-talet började jag tänka 
på hur samhället ser ut idag, och att jämställdhet 
och genus står i fokus mer än någonsin, och 
diskussioner kring hur barn ska uppmuntras in i en 
neutral könsvärld. Många har protesterat över de 
könsindelade uppdelningarna som finns i de allra 
flesta klädbutiker, och har fått nog av att flickor ska 
klä sig som rosaglittrande spetsprinsessor medan 
pojkar kommer i de mest svart/grå/marinblåfärgade 
kläderna med tuffa tryck på. Efter att jag kollat hur 
den nordiska marknaden ser ut idag vad gäller 
populära barnklädesplagg, började jag även titta på 
alla möjliga formgivare med en klar inspiration från 
70-talet. Jag hamnade även på en hel del bloggar 
med personer som älskar 70-talet. Och med detta 
började jag fundera på att kontakta lite människor 
för olika intervjuer att ha med i mitt arbete.
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   Jag började även ganska direkt att se över vilket 
tygmaterial jag borde trycka mitt motiv på, samt vad 
som är populära tyger idag. Jag kollade upp olika 
tryckerier och trycktekniker, och i och med att jag 
endast ville beställa någon meter eller två av mitt tyg, 
samt hade ett krav på att det skulle vara ekologiskt, 
så hamnade mitt beslut på ett amerikanskt företag 
vid namn Spoonflower. Det var det enda stället 
som matchade mina behov. För bästa resultat hos 
dem skulle man arbeta med LAB-färger i sitt motiv.      
   Någonstans här var alla mina tankar och den 
fakta jag samlat på mig så spridda att jag satte 
mig ner och gjorde en mindmap för att få ner 
allt som for runt i mitt huvud. (Denna kan ses på 
nästkommande sida.)
   När jag väl började skissa på mina idéer till 
motiv hade verkligheten kommit ikapp mig och 
jag insåg snart att jag skulle behöva smala av mitt 
arbete, då jag någonstans trodde att jag skulle 
hinna framställa tre olika motiv som det skulle bli 
tyg av. Dessa motiv var ett barnsligt djungelmotiv, 
ett motiv med enbart påhittat mönster som skulle 
kunna användas till mer än just barnkläder och 
passa alla åldrar, och slutligen ett väldigt enkelt 
motiv med endast en figur som skulle upprepas 
snyggt. Jag skissade mycket på olika idéer i början 
men insåg snart hur pass lång tid det tog att bara 
göra djungeltyget, som kändes som det viktigaste 
motivet. Jag var hela tiden ute efter något färgglatt, 
något barnsligt med mycket detaljer på, och något 
klassiskt som inte bara är inne för stunden. En idé 
jag hade med mitt djungeltyg var att både trycka 
det på stretschtyg för barnkläder, samt icke töjbart 
tyg, för att visa hur samma motiv skulle bete sig 
på exempelvis ett påslakan eller en kudde kontra 
ett barnklädesplagg. Men detta fick jag av tidsbrist 
stryka väldigt snabbt. 
    När jag väl hade framställt mitt motiv var det 
bara att justera färgerna, lägga ihop motivet så att 
det upprepades snyggt, göra lite småändringar och 
kolla en extra gång så att allt såg okej ut. Därefter 
skickades motivet till tryck och under tiden kom jag 
i kontakt med en sömmerska som kunde hjälpa 
mig att framställa ett barnklädesplagg, vilket jag 
bestämt skulle bli en bodysuit, då både mycket av 
motivet syns då samtidigt som det känns lite 70-tal 
med en sådan modell, även om jag eftersträvar en 
modern touch på det hela. 
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Kurslitteratur
Mitt 

grafiska arbete

Tryckeri och 
materialval

Moodboards

Hur ser marknaden 
ut idag?

Svenska formrebeller 
under 60- och 70-talet

Digital Textile Design

Illustrationsteknik 
samt inspiration

10 gruppen

Unisex
Miljömedvetenhet 

(ekologiskt engegemang)Vänsterrörelsen

Mah Jong (designföretag)

mjuka, enkla, funktionella 
och statuslösa plagg

de färgglada kläderna 
skulle förrändra människor

Jämföra då och nu

Lotta Kühlhorn
Blafre Design Lotta Brühn

Småfolk, Me&i, Liandlo mfl.

Nostalgitrend
(retro, unisex, ekologiskt)

Elefantmönstret

JNY Designs molntyg i stretchtyg

60- och 70-talsmönster

60- 0ch 70-talsdjur

Min stilför inspiration
“Modern retro”

Retro, unisex, ekologiskt, färgglatt, mjukt och funktionellt, lekfullt, trendigt

Klassiska motiv som blivit populära på nytt

Stretchtyg med 
motiv inspirerat 

från 70-talet

Min frågeställning
Trendsäkra småbarnsföräldrar

Syr själva
Unisexmedvetna

Retrofantaster Miljömedvetna

Bomullsväv

Interlock jersey Single jersey

Rydboholms textil
Berghfabrics (358 kr/meter)
Spoonflower (228 kr/meter)
Exponator
Ljungbergs textil

- Klassiska motiv?
- Färger på kläder?
- Vilka var formgivarna?
- Varför såg motiven ut som de gjorde?
- Var fick de inspirationen ifrån? 

John Blund, Dunderklumpen, landskap, skogsdjur, troll, djungeldjur, klöver, blommor

Hur lyckas jag som formgivare att 
tolka 70-talets textilformgivning i 

en modern anda?

Mest dominanta: brunt, orange, (senaps)gult, grönt

Nutidens formgivare (med inspiration från 70-talet)

Nyproduktioner

Ska användas till att sy barnkläder

Gunila Axéns motiv “moln”

Min målgrupp Ledord

Tygmaterial

Färgval

Tryckerier
Tryckteknik

Nytolkning

(moln, landskap, bondgårdar, skogsdjur, djungeldjur, klöver, 
blommor och annan natur)

SOFIA KERVEFELTS
EXAMENSARBETE

Feminism

Bloggar:
Retroelephant

Saax
Solig

10-gruppen, Mah Jong

- Hur möts det grafiska uttrycket då och nu?
- Skillnader från då och nu – vad är acceptabelt idag?
- Materialval av tyger (vad var populärt då och vad är det nu)

Småfolk

MINDMAP
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1960-	och	70-talets	
revolutionerande	tid
60- och 70-talet var revolutionerande på många 
sätt - den klassiska bilden av kvinnan förändrades, 
vänsterrörelsen låg i fokus, miljömedvetenheten 
blev starkare och ungdomar som skulle ut i 
arbetslivet vågade testa nya möjligheter. Nya och 
unga formgivare växte fram och med det även 
textilindustrin. De vuxna tillät ungdomarna att göra 
revolt och gjorde plats för deras drömmar eftersom 
de insåg behovet av förändring. Två betydande 
företag som sysslade med textilformgivning i Sverige 
under denna tid var Mah-Jong och 10-gruppen. 
  I början av 60-talet gick det mycket bra för 
textilindustrin. Kerstin Lokrantz och Gunilla Pontén 
hade en betydande roll för detta, då de var först 
med att ta fram ett mode för tonåringar. Tidigare 
hade ungdomar fått anpassa sig efter de kläder som 
fanns. Under den här tiden blev även påslakanen 
för första gången mönstrade istället för enfärgade. 
Popkonst och popmusik avspeglade sig mycket 
på mönsters formspråk. Enkla, färgstarka och 
radikala mönster började ritas. Färger och motiv 
blev allt mer unisexanpassade, och killar som 
tjejer kunde nu ha färgstarka flowerpower-skjortor 
på sig efter en hippiekultur i USA som säkerligen 
inspirerat, och med detta även ett engagemang i 
samhället som aldrig förr. Att motiv på kläder blev 
mer unisexanpassade går alltså hand i hand med 
denna tids uppror inom politiken. 
   Under det sena 60-talet och tidiga 70-talet 
kämpade många i USA för medborgerliga rättigheter 
för den svarta befolkningen. Många protesterade 
mot USA:s inblandning i Vietnamkriget, och många 
länder i Asien och Afrika kämpade för att göra 
sig fria från kolonialmakterna. Mycket i samhället 
omvärderades. Denna radikala rörelse kom snart 
att kallas för hippies, och många av dem som 
var engagerade i olika radikala frågor samlades 
här. Men många upptäckte snart att könsrollerna 
förblev de samma även inom alternativrörelsen, då 
männen stod för talandet, skrivandet och tänkandet 
medan kvinnorna fick ta sin traditionella roll med att 
lyssna, städa och laga mat.
    Under det sena 60-talet och tidiga 70-talet började 
en ny kvinnorörelse växa fram, men begreppet 
feminism användes däremot inte så mycket, utan 
många talade istället om kvinnlig frigörelse. Man 
kämpade för att påverka lagar och folks attityder. 
Kvinnorörelsen som började växa fram hade inga 
centrala personer och startades inte av någon 

särskild händelse utan sammanfogades av 
gemensamma frågor.
    Med 70-talet kom allt mer naiva mönster och 
färger, trots att Sverige under denna tid genomled en 
textilkris. När IKEA tog fram ny svensk textildesign 
ändrades detta. I början av 80-talet var den värsta 
textilkrisen över. Intresset för 50-talets geometriska 
formgivning blev då stor och vissa mönster började 
nyproduceras. Under 70-talet gjordes mycket 
mönster för hand, men datorns teknik började 
utvecklas, och textilformgivaren Astrid Sampe var 
inte sen med att prova denna teknik. Det skulle 
dock dröja ända fram till slutet av 80-talet innan 
man tagit fram program som gjorde det lättare att 
ta fram digitala mönster. 
   Det finska företaget Marimekko, som idag på 
2000-talet är mer populära än någonsin, hade sin 
storhetstid under slutet av 50-talet och en bit in 
på 60-talet. De är kända för sina stora handritade 
motiv, och det känns som att många formgivare 
under 70-talet fått inspiration från dem. En annan 
betydande formgivare var Stig Lindberg, som blev 
oerhört eftertraktad på 50-talet. Han har gjort både 
barnboksillustrationer, textildesign och mönster på 
koppar.
      Några av de mest klassiska motiven från 70-talet 
är John Blund, Dunderklumpen, landskap, skogs- 
och djungeldjur, blommor, klöver och moln, som du 
kan se på bilderna till höger.

John Blund

Dunderklumpen
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Mah-Jong
Det svenska kläddesignföretaget Mah-Jong 
startades 1966 av Helena Henschen, Veronica 
Nygren och Kristina Torsson. Deras klädmodeller 
var enkla och funktionella utan några påsydda 
detaljer. Istället spelade mönstren och färgerna 
huvudrollen, precis som hos deras förebilder Mary 
Quant, Marimekko och Katja of Sweden. Deras 
första kollektion bestod av stickade akrylplagg 
i neonlysande syntetfärger. Dessa tydliga, 
grafiska mönster dominerade sedan Mah-Jongs 
första kollektioner, och de bröt drastiskt mot 
tidigare decenniers diskreta tantmode, flicksöta 
pastellutstyrslar och små mönstrade städrockar för 
hemmafrun. 
   Mah-Jongplaggen – den kortkorta klänningen, 
de stickade byxorna, den långärmade jumpern 
som kunde bäras tillsammans i olika kombinationer 
– var riktade till den moderna kvinnan, aktiv och 
medveten. Det fanns inget behov av bysthållare 
och korsetter, prasslande underkjolar eller volanger 
att stryka, utan detta val var grundat lika mycket 
på kvinnans frigörelsebehov från tidskrävande 
hushållssysslor som en omsorg om såväl miljön 
som konsumenternas plånböcker. 
        I Carolina Söderholms bok Svenska Formrebeller, 
beskriver Mah-Jong sin ideologi som följande:
 
”Varför slösa material och arbetstid på överflödiga 
utsmyckningar, som enbart fördyrade produktionen 
och därmed butikens slutpris? Kläder kunde vara 
både sköna och vackra ändå”
 
Hösten 1967 kom Mah-Jongs första familjekollektion 
med samma kläder till såväl kvinnor, män och barn. 
Nu kunde även männen andas ut i tufft trikåstickade 
byxor med ränder i knallrött/cerisrosa, lila/ljusblått, 
eller vågmönster i olika nyanser av ljusgrönt och 
violett. Ett nytt mansmode såg tillsammans med en 
ny mansroll dagens ljus. Denna familjekollektion 
blev stilbildande för företagets design och återkom 
sedan i olika färger och kombinationer år efter år. 
Mah-Jong hade lyckats med att uttrycka sig politiskt 
genom sina kläder.    
   Kristina Torsson kan i efterhand se Mah-Jongs 
roll i framväxten av en känslomässigt öppnare och 
i hemmet mer ansvarstagande mansroll, där hon 
till Carolina Söderholm uttrycker sig som följande i 
boken Svenska formrebeller:

”Vi var säkert delaktiga i den utvecklingen, vi visade 
väl hur det skulle se ut. Idag är ju det inte kvar på 

något sätt, men det var ju rätt revolutionerande att 
vi lyckades få killar att klä sig på det sättet. Det var 
ändå, om än i en ganska liten grupp, ett mode som 
rådde för killar. Knallgrön kostym och rödblommig 
skjorta, liksom.” 

Inspirationen från den orientaliska och asiatiska 
mönstervärlden är tydlig i Helena Henschens 
Kärna där en yin- och yangliknande form upprepas 
mot en småprickig bakgrund, och även i Kristina 
Torssons ornamentalt slingrande Blomma, som 
även har jugenddrag över sig. 
   Mah-Jong arbetade rationellt, och skissade 
inte kläder hur som helst, utan de utgick från vad 
maskinerna i fabriken kunde åstadkomma för att 
sedan hundraprocentligt utnyttja deras kapacitet. 
Resultatet blev då kläder som funkade både 
estetiskt och praktiskt. Detta tillvägagångssätt 
kan så här i efterhand tyckas självklart, men var 
ovanligt bland textilformgivare på 60-talet, som ofta 
anklagades av industrin för att sakna kunskaper 
om dess produktionsmetoder. 
     Det ekologiska perspektivet blev under 70-talets 
början allt viktigare, både i samhällsdebatten 
och i Mah-Jongs produktion. Nu var syntetiska 
färgämnen och oljebaserade akrylplagg ett minne 
blott. Istället ville de verka för en långsiktigt hållbar 
utveckling av klädindustrin för både människa och 
miljö. Aldrig hade deras grundkoncept med ett 
svensktillverkat bassortiment i naturmaterial som 
färgats med giftfria färgämnen varit så rätt i teorin, 
och så svårt att förverkliga i realiteten. Företaget 
blev svajigt och genomled så småningom en 
ekonomisk kris. Det blev för mycket ansvar och 
Mah-Jong lades slutligen ner hösten 1976.   
Veronica Nygren började då arbeta som frilansande 
formgivare, och kom även att som fri textilkonstnär 
spela en viktig roll inom den framväxande 
feministiska konsten.
   Idag framstår Mah-Jongs socialistiska ideal 
som avlägset, och formgivarnas skarpa politiska 
ställningstagande för den svenska tekoindustrin 
som ett sedan länge förlorat slag. Men det 
solidariska och ekologiska perspektiv som präglade 
verksamheten är idag mer aktuell än någonsin. 
Både i konsumtionens, globaliseringens och 
miljödebattens 2000-tal.

En av Mah-Jongs familjekollektioner

Mah-Jong med neonlysande stickade 
akrylklänningar

Ett nytt mansmode såg tillsammans 
med en ny mansroll dagens ljus
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10-gruppen
10-gruppen startades 1970 och bestod av tio 
formgivare, vars mål var att stärka formgivares 
ställning mot industrin och höja kvalitetsnivån 
på det svenska textilutbudet. De ville sprida god 
svensk form till folket helt enkelt. 
   Det var textilformgivaren Inez Svensson som 
låg bakom idén till 10-gruppen. Hon ville samla 
en slags ”tio-i-topp” grupp av mönsterformgivare 
som tillsammans kunde marknadsföra sina tyger. 
Tillsammans med Ingela Håkansson och Susanne 
Grundell kontaktade de sju andra textilformgivare, 
och 10-gruppen bestod då av Inez Svensson, 
Susanne Grundell, Ingela Håkansson, Britt-Marie 
Christofferson, Birgitta Hahn, Lotta Hagerman, Carl 
Johan De Geer, Tom Hedqvist, Tage Möller och 
Gunila Axén.
  Formgivarna ville med återhållsam elegans 
utmana den trendiga och lite finare marknaden. 
Detta gjorde man med sina färgstarka mönster, 
som var fyllda med grafisk slagkraft. Mönstren 
var glada, respektlösa och uppkäftiga på samma 
gång. Dessa verk föddes ur ilska och frustration, 
eftersom den svenska textilindustrin var i kris 
och produktionen präglades av konservatism. 
Konstnärligt nytänkande textilformgivare, som 
experimenterade med färg och form, fanns det 
ingen efterfrågan om. De alternativ som fanns var 
att anpassa sig efter marknaden eller ta saken i 
egna händer, vilket 10-gruppen också gjorde.
   Att formgivarna själva skulle styra över sina 
mönster genom hela tillverkningsprocessen var 
något nytt. Vanligtvis reste de land och rike runt, 
till textilindustrier och varuhuskedjor som kräset 
valde och vrakade bland skisser och förslag, ett 
för båda parter otillfredsställande upplägg. Medan 
formgivarna satt hemma och ritade hundratals 
mönster på spekulation utan möjlighet att veta 
vad inköparna ville ha, klagade industrin på 

de Konstfacksutbildade textilarnas orealistiska 
skisser och bristande kunskaper om tekniska och 
ekonomiska förutsättningar. Hade formgivarna 
väl sålt mönstret förlorade de inflytande över det, 
medan fabrikerna inte sällan tog sig rätten att ändra 
färgställningar och tänkta ändamål. Ersättningen 
på arbetet var låg eller obefintlig. Oftast betalades 
ett blygsamt engångsbelopp på mellan 400 och 
600 kronor per mönster, och även storsäljare gav 
en dålig inkomst. 
   De hade alla upplevt att deras bästa mönster 
sällan blev tryckta, istället sållades de bort i 
industrin med argument som ”osäljbara, för svåra, 
okommersiella”. Ju intressantare mönster desto 
svårare att sälja, var 10-gruppens erfarenhet. 
   - Vi gillade ju inte det där att man skulle göra 
ett mönster och så skulle man ut och visa det 
för massa gubbar i industrin som alltid valde det 
absolut fulaste mönstret som man hade ritat på 
spekulation. Vi ville göra de mönster som vi själva 
trodde på. Du förstår, tänk att få göra en skiss, säga 
så här: varsågod, det här har vi bestämt, här är tio 
mönster, vi vill att ni trycker det här och vi är med 
och färgsätter. Annars kunde det vara så att man 
sålde ett mönster och så såg man inte röken av det 
förrän i butiken och då kunde det vara ett helt annat 
mönster för de hade färgsatt om det. Men färgerna 
hör ju ihop med mönstret, så det var hemskt att sina 
mönster förvanskade, berättar Ingela Håkansson i 
Carolina Söderholms bok Svenska formrebeller.
   Ett annat problem var ”handelns nyhetsstress” 
som Inez Svensson uttrycker det i sin bok Tryckta 
tyger från 30-tal till 80-tal. Med detta menade hon 
att ett mönster redan efter en säsong ansågs 
vara gammalt, och ersattes då med något nytt. 
Många bra mönster försvann på så vis innan 
kunderna hann upptäcka dem. Och de bästa 
mönstren – från enkla, tidlösa ränder och rutor till 
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de mer naivistiskt tecknade växt- och djurmotiven 
i den amerikanska popkonstens och det brittiska 
popmodets anda – drunknade i butikernas plottriga 
utbud av volanggardiner och diffust mönstrade, 
småblommiga eller gällt färgade tyger. 
   10-gruppen fick sina tyger tryckta hos Borås 
Wäfveri, där Inez Svensson sedan tidigare knutit 
kontakter. Och snart slog nya tekniker igenom, varpå 
fabriken köpte in avancerade filmtrycksmaskiner 
som kunde trycka mer komplexa mönster i fler 
färger än tidigare och i bredare format. Det 
skapade i sin tur utökade designmöjligheter, inte 
minst inom bäddtextilområdet. Inez Svensson var 
en av de första att lansera mönstrade påslakan, 
som snart ersatte de manglade finlakanen med 
handbroderade monogram som tidigare prydligt 
vikts över filt eller täcke. 
  I 10-gruppens kollektioner ingick bland annat 
Birgitta Hahns stormönstrade och stiliserade 
Vallmotryck i röd/vit eller brun/vit färgställning från 
1968, och den blev under 1970-talet en långlivad 
försäljningssuccé, liksom Gunila Axéns somrigt 
blåvita Molnmönster från 1966. 
   Inger Nilsson var textilansvarig på IKEA under 
60-talets slut, och såg till att 10-gruppens mönster 
nådde ut i butiker och varuhus. Dessutom användes 
tygerna av flera varuhuskedjors möbelavdelningar. 
Gunila Axéns molntryck klädde exempelvis flera av 
tidens populära möbelnyheter. 
   1973 blev Gunila Axén designer på Polarn & Pyret 
där hon i tio år gjorde kvalitetsstarka och tåliga 
barnkläder innan hon 1984 startade Axén och Co 
tillsammans med fem andra formgivare.
  1972 kom 10-gruppens första gemensamma 
kollektion, vars färgskalor matchade varandra. De 
hade innan gjort en affisch med mönstren som 
skickades ut till olika medier, och telefonen hade 
därefter gått på högvarv av människor som ville 
beställa tygtrycken. Problemet var då att de ännu 
bara fanns i pappersform. Och det skulle inte bli 
det lättaste att hitta ett tryckeri som gick med på att 
trycka den färgsprakande mönsterfloran. Men så 
lyckades Inez Svensson övertyga Borås Wäfveri 
om ett samarbete, avtalet innebar att tryckeriet stod 
för produktion och försäljning medan 10-gruppen 
fick en viss procent royalty och hjälpte till med 
marknadsföringen.
 10-gruppen ställde så småningom ut sina 
kollektioner i både New York och Paris, och blev 
väldigt uppmärksammade för sina originella idéer.
   Tron på basvaran låg i tiden. Liksom samtida 
Marimekko och Mah-Jong hade 10-gruppen 
visionen om ett bassortiment som skulle finnas kvar 

genom åren, som motvikt till konsumtionssamhällets 
slit-och-släng-ideologi. 
    - Man kan säga att Marimekko hade en idé, det 
var att man skulle kunna komma in och köpa mer 
av något tyg som man hade köpt femton år tidigare. 
10-gruppen ville ha samma idé, men vi kunde inte 
tvinga Borås Wäfveri att ställa upp på det, att vi 
skulle ha ett större antal tyger som var i produktion 
i många år, det var de inte intresserade av, säger 
Carl Johan De Geer till Carolina Söderholm i 
boken Svenska formrebeller. Ingela Håkansson 
berättar även att den första kollektionen fanns 
kvar relativt länge, och att än idag arbetar gruppen 
mer långsiktigt, även om ingen av de tidigare 
decenniernas kollektioner finns i produktion. 
   Det har alltid funnits en vilja hos formgivarna 
att motverka mode- och konsumtionssamhällets 
flyktiga nycker och som motvikt erbjuda mönster 
som tål årens och ögats slitage. En kollektion 
per år eller vartannat år har det i genomsnitt blivit 
för 10-gruppen. Under 1970-talet kom, förutom 
de två första kollektionerna, Havskollektionen 
1975, Svart-vita kollektionen 1977 – av fransk 
modepress hyllad som ”Nouveau Punk” -, en 
speciellt formgiven mönsterkollektion för Ikea 
1978 och slutligen Jamaicakollektionen 1979. 
Motiven och stilarna skiftar, men uttrycket framstår 
likväl som omisskännligt ”10-gruppigt”. I botten av 
flera av mönstren anas inspiration från det tidiga 
1900-talets avantgardistiska rörelser som den 
ryska konstruktivismen, Bauhaus, tysk modernism 
och abstrakta pionjärer som Piet Mondrian och 
Sonia Delaunay. Samt naturligtvis mycket annat, 
inte minst den amerikanska popkonsten. 
    De produkter som dominerar deras butik idag – 
vaxdukar, plastade necessärer, väskor, förkläden, 
tryckta brickor, underlägg, dockvagnar med mera 
– kom först betydligt senare. 
  Till skillnad från klädfirman Mah-Jong, som 
matchade sina krav på svensk produktion med 
ett starkt politiskt vänsterengagemang, har 
10-gruppen aldrig haft någon gemensam politisk 
ideologi. Men de menar idag att, utan att de själva 
visste om det, var feminister. Lärare på Konstfack 
kunde säga till dem  att de skulle gifta sig rika, men 
det gillade dem inte, och dem var trots allt sju tjejer 
i 10-gruppen och bevisade att det fanns drivkraft 
även hos kvinnor.

Birgitta Hahns Vallmotryck

Gunila Axéns Molntryck

Carl Johan De geers Änglartryck
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2000-talets	nytändning
Ser man på den nordiska marknaden idag 
så är nostalgitrenden kring 70-talet stort, inte 
minst på barnkläder där framförallt danska 
barnklädesföretaget Småfolk pryder såväl 
klassiska 70-talsmotiv i nyproduktion, som motiv 
med starka influenser från denna tid. Behovet efter 
unisexkläder och ekologiskt engagemang är även 
stort idag, och eftersom miljömedvetenheten blev 
allt starkare på 70-talet och många av formgivarnas 
motiv faktiskt var unisexanpassade, är det inte 
konstigt att vi nu fått en nytändning kring denna tid.  
     Klassiska motiv som Gunila Axéns Moln, som kom 
1966, är idag mer populär än någonsin. Jag upplever 
det nästan som en ren molnhysteri, då det inte 
bara är hennes egna motiv som finns producerade 
i alla möjliga former hos inredningsföretaget 
Färg & Form, (brickor, kuddar, påslakan och 
förvaringslådor för att nämna några), utan det har 
även tryckts upp liknande moln av andra företag. 
JNY Design har exempelvis metervaror av molntyg, 
där det blivit populärt för sömmerskor att sy själva, 
och målgruppen är utan tvekan barn. Även Lindex 
och Me&I har haft molnbarnkläder i alla möjliga 
färger, och IKEA har på barnavdelningen lampor i 
olika färger med molnmotiv på. Detta är bara för att 
nämna några. 
   Gunila Axén beskriver själv på sin hemsida att 
hennes molnmotiv kom till under stark inspiration 
från japanska mönster. Det var en uppenbarelse för 
henne att mönster kunde tecknas så förenklat och 
rent, och samtidigt beskriva världen omkring oss. 
Och denna enkelhet ser man framförallt på utbudet 
av kläder idag. Småfolks äppelmotiv har exempelvis 
redan blivit en stor klassiker, och jag relaterar 
genast till Mah-Jong och deras enkla motiv som 
blev populära och hölls kvar i flera kollektioner och 
började känneteckna deras företag. Och ser man 
vad som är mest populärt idag under 2000-talets 
moderna retrokänsla, så är det just det här enkla 
med bara ett och samma motiv som upprepar sig. 
   Elisabeth Dunker har gjort ett elefantmotiv med 
70-talskänsla, som framförallt pryder många kuddar, 
påslakan och gardiner, och jag har sett på många 
bloggar och inredningsställen att detta motiv blivit 
oerhört populärt trots sitt höga pris och sin extrema 
enkelhet. Detta får mig att tänka på 10-gruppen 
och deras långsiktiga mål om att ett tyg ska finnas 
i produktion i mer än bara en säsong, och jag tror 
verkligen att just sådana här enkla motiv håller sig 
populära för en lång tid framåt, och att ju plottrigare 
ett motiv är, desto fortare tröttnar man på det. 
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Många motiv kommer ju även att vara tidlösa, och 
Gunila Axéns Moln är väl ett bra exempel på det. 
Och vad beträffar barn så kommer ju djur alltid att 
vara populära i deras ögon, djur som alltid kommer 
att variera i uttryck och känsla. Sedan finns det ju 
många klassiska motiv inom film- och sagovärlden,  
som säkert också kommer att komma och gå i 
populäritet men aldrig försvinna för gott. Idag har 
det ju blivit en enorm nytändning och nostalgikänsla 
över Fem myror är fler än fyra elefanter och 
barbapappa tillexempel, och eftersom detta var 
något som var populärt när 70- och 80-talisterna 
var små, är det inte konstigt att nostalgitrenden 
blivit så stor nu när de själva börjat få barn. 
  Något som jag även sett mycket av idag är 
landskapsmotiv och bondgårdar, där man ser 
en tydlig inspiration av 70-talets landskaps- och 
bondgårdsmönster. Småfolk, Lindex, Kappahl och 
Polarn  & Pyret har bland annat fångat denna känsla.  
   Idag är det även populärt att med klassiska 
70-talstyger sy barnkläder till försäljning. Och det 
finns också dem som börjat återanvända gamla 
klassiska motiv (från 70-talet) och nu tryckt upp i 
nyproduktion. Om motivens original är gjorda av 
andra formgivare vars copyrightskydd inte längre 
gäller, eller om något företag har rättigheter till dem 
är jag inte säker på. Men ett exempel på ett motiv 
är ett klassiskt elefanttyg från 70-talet som nu finns 
i nyproduktion (bild på sida 27), samt Småfolk som 
på flera av sina kläder pryder gamla klassiska motiv. 
Vissa mer eller mindre identiska. Jag har även sett 
motiv som påminner mycket om varandra, bild 
kan åskådas längst upp till höger där jag ger ett 
exempel på detta. Om det är samma formgivare 
som gjort dem vet jag tyvärr inte, men man får väl 
hoppas att så är fallet så att nya formgivare inte 
apar efter sådant som redan finns. 
   Efter att ha fått en sådan stor koll på vilka 
motiv som fanns under 70-talet, har jag lagt 
märke till en hel del saker jag annars inte skulle 
ha tagit fasta på. En illustration av Liselotte 
Watkins tillexempel, där man tydligt kan se 
vilket motiv som gömmer sig i bakgrunden. 
   Många internetbutiker har startats under de 
senaste åren där det finns en stark eftersträvan 
kring unisex- och ekologiska kläder. Många är 
dessutom retroinspirerande. Jag har även sett att 
större butikskedjor, såsom Lindex och Polarn & 
Pyret tagit in mer av detta till sina butiker. Och även 
om det på exempelvis HM och Kappahl fortfarande 
är väldigt uppdelat efter kön, så har de blivit mycket 

Gunila Axéns Moln

Lindex Moln

JNY Design Moln

IKEA Moln

Elisabeth Dunkers 
elefantmotiv

Olika motiv med tydliga influenser från varan-
dra. Den första ser ut som äkta 70-tal, den i 
mitten är från Lindex 2000-tal, och den sista är 
en tapet, också från idag (Zooma in för bättre 
upplevelse!)

Klassiskt motiv från 70-talet, samt Småfolks 
nytolkning av samma motiv

Illustration av Liselotte Watkins, 2000-tal, 
kontra originalmotivet från 70-talet
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bättre. Och många har dessutom börjat satsa stort 
på ekologiska kollektioner. 
  Om man går in på många större företags 
hemsidor är det fortfarande indelat efter kön bland 
barnplaggen i deras webshop. Men många mindre 
internetbutiker delar inte in det så, även om det 
ibland kan finnas mer stereotypiska könsindelade 
plagg så kategoriseras dem endast efter storlek, 
vilket jag tycker är bra då kunderna själva får 
avgöra vad som är flickigt kontra grabbigt. 
     De barnklädesföretag som inspirerat mig under 
mitt arbete har framförallt varit Småfolk, men även 
Me&i, Liandlo, Sture & Lisa, Duns samt Plastisock. 
De har alla en färgsprakande unisexsträvan med 
mycket lekfulla och glada motiv,  alla med en härlig 
modern retrokänsla från 70-talet.
     Om man jämför 70-talets känsla med nutidens, 
vad gäller såväl färg, uttryck och tygmaterial så 
upplever jag att det skiljer sig en hel del, då jag 
ser dagens motiv som mycket mer fräscha och 
moderna, även om de har klara 70-talsinspirerande 
motiv. Det är framförallt färgerna och materialet på 
tyget som får det hela att kännas mer mjukt och 
”inne för sin tid”, till skillnad från 70-talets kanske 
mer murriga och mörka, eller extremt skrikiga färger 
kombinerat med ett tyg som inte är av samma kvalité 
som idag. På 70-talet var bomull, lin, frotté och 
sammet populära val, medan vi nu på 2000-talet 
använder oss mycket av single jersey, interlock och 
velour. Men bland annat barnklädesföretaget Me&i 
använder sig även av frotté på vissa av sina kläder, 
vilket jag antar är för att komma åt retrokänslan 
ännu mer. Men någonstans kan man ändå se att 
plagget är nytt. Och hur får man då ett modernt 
plagg att se gammalt ut, fast ändå upplevas som 
något nytt? Den frågan har jag ställt mig många 
gånger under och inför detta arbete, eftersom det 
är just det jag velat eftersträva i mitt motiv. Det 
ska kännas 70-tal, men ändå modernt 2000-tal. 
Och jag tror att mycket beror på den tryckteknik 
som finns idag och hur det mesta upplevs och är 
fräschare. Färger är genom datorns teknik lättare 
att ta fram, och blir inte lika blaskiga eller mörka 
som förr, och eftersom mycket på 70-talet ritades 
för hand, medan man idag gör det mesta digitalt är 
det inte heller konstigt att uttrycken i sig förändrats 
och gör sig mer inne för vår tid.

Skillingarydtyg från IKEA, tidigt 70-tal

Landskapsmotiv, 70-tal

Elefantmotiv från 70-talet, som nu finns i  
nyproduktion. Säljs idag framförallt som 
metervara

Småfolk, 2000-tal

Kappahl, 2000-tal
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Hur	började	du	intressera	dig	för	60-	och	70-talet	
och	alla	dessa	motiv?	

Sara:	 När jag var liten började mitt intresse för 
färgglada mönster. Valde kläder, tapeter och 
allt i färgglatt mönster redan som 6-7 åring. 
Köpte min första färgglada burk i den åldern, 
sen har jag än i dag älskat färger och mönster. 

Solveig:	 Jag vet faktiskt inte, tror det började så 
smått när jag gick i högstadiet och hittade kläder 
från mammas ungdom på vinden. Jag började sy av 
70-talstyger för ca fem år sen när en vän kom med 
idén.
 
Lina:	 Jag har alltid varit intresserad av färger 
och mönster. Jag kommer ihåg mormors 
retrosängkläder och gardiner från barndomen. I 
vår sommarstuga hade vi ett par kuddar som var 
i ett känt finskt retrotyg från 70-talet som jag redan 
då gillade vädligt mycket. Nu har jag tyget själv i 
fyra olika nyanser (miljoonasydän). Även om jag 
själv är född på slutet av 80-talet, pastellernas tid, 
så har jag alltid fascinerats av 60- och 70-talsfärger 
och mönster. Första gången jag köpte ett tyg från 
70-talet var kanske år 2004/2005 och jag har ännu 
kvar det tyget. Kort därefter började jag intressera 
mig för olika auktionssajter (som t.ex. Tradera och 
ebay) och där köpte jag sedan mer tyg. Mönstren 
och färgerna är nästan beroendeframkallade, man 
blir glad av att bara titta på dem. När nya tyger görs 
med retrotouch så blir de sällan lika bra som de 
gamla, äkta varianterna.

Jag har intervjuat tre bloggare som alla har en stor 
passion för 70-talets mönsterformgivning inom framförallt 
textilindustrin. Alla syr själva och fyndar mycket tyger på 
loppisar.

Sara Axtelius
saax.blogspot.com

Solveig Lövendahl
soligaklader.blogspot.com

Lina Hermans 
retroelephant.com

Ett av Sara Axtelius 
absoluta favoritmotiv 

är  landskap som 
exempelvis detta
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Vad	är	 det	 du	 främst	 fastnat	 för	 i	 dessa	motiv	
och	vilka	är	dina	absoluta	favoritmotiv?

Sara: Jag har så många favoriter men jag gillar 
mest fantasilandskap som finns på några tyger jag 
har här hemma.

Solveig:	 Jag tycker mest om det stiliserade och 
naivt självklara samt färgglädjen.

Lina:	 De tyger som jag gillar mest har tydliga 
konturer, inga färgfält som flyter ihop med 
varandra. Sällan finns det mer än 2-5 färger för 
annars kan det lätt bli lite för mycket. Mönstren 
får gärna vara ganska barnsliga och det är viktigt 
att de har klara och starka färger (även om jag 
börjat se tjusningen i pasteller på sistone). Djur 
och naturmotiv är mina absoluta favoriter. Bland 
mina favorittyger finns även mycket finsk design 
(jag är själv finlandssvensk bosatt i Helsingfors 
där jag studerar och jobbar med Retro Elephant).  

Vilka	motiv	tycker	du	är	de	mest	klassiska	från	
60-	och	70-talet	i	allmänhet?	

Sara:	Blommor och djur

Solveig:	 Klövermönster i olika färger är en riktig 
klassiker och även dunderklumpen

Lina: Klassiska motiv från 60- och 70-talet är just 
med djur och natur motiv, kanske mera natur än 
djur. Blommor är säkert det helt klart populäraste 
mönstret under 60- och 70-talet. På 70-talet kom 
också mer murriga färger, som senapsgult och 
brunt.

Hur	tycker	du	att	det	grafiska	uttrycket	möts	då	
och	 nu,	 om	 du	 jämför	med	 nutidens	moderna	
tolkningar	av	denna	tid?	

Sara:	Det fanns inga spärrar på 60-70 talet, man 
kunde mixa allt, t.ex. rosa och rött. Nu är det mer 
regler för hur det ska se ut och detta gillar inte jag...

Lina: Äkta är alltid bäst. Det är sällan nya 
retromönster får samma känsla som gamla (enligt 
mig). Nya retromönster är oftast influerade av 60- 
och 70-tals mönster men sen får de en ny modern 
touch som får dem att skilja sig från de gamla. Oftast 
är det ganska lätt att se om mönstret är från förr eller 
en ny variant. Nya mönster har oftast mycket mer 

Solveig Lövendahl gillar 
det stiliserade och naivt 

självklara samt färgglädjen

Lina Hermans gillar 
bland annat finsk design 
och mönster med klara 

och starka färger
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detaljer än vad de gamla mönstren har. Jag tror det 
kan dels bero på att trycktekniken har utvecklats så 
pass mycket sen 60-talet så det i dag finns betydligt 
mer nya möjligheter. Gamla retromönster kan ofta 
ha färger som flyter över konturerna t.ex. Nya 
mönster behöver nödvändigtvis inte ha den typiska 
stränga regelbundenhet som mönster från 60- och 
70-talet har. Man tar helt enkelt ut svängarna mer i 
de nya retromönstren.

Varför	tror	du	att	det	har	blivit	en	sådan	retrotrend,	
framförallt	från	70-talet,	inte	minst	till	barn?	

Sara:	För att barn älskar färger och jag tror många 
vuxna vill ha färger för att bli lite glad. Många är 
uppväxta med 70-talsmönster och får en nostalgikick 
när de ser sina barn.

Lina: Jag kommer ihåg då jag började intressera 
mig för retrotyger där runt 2004-2005 så fanns det 
redan ett litet intresse, dock inte alls så stort som 
dagens intresse för retro. Jag tror att trenden till stor
del har väckts i samband med ökad miljömedvetenhet, 
där återvinning är en viktig del. Man vill ta till vara 
gamla saker och göra om dem så att de passar 
dagens trender. Det är ju inte bara retrosaker från 
60- och 70-talet utan kläder från 50-talet och äldre 
möbler. Att retro blivit så populärt för just barnkläder 
och artiklar beror nog säkert mest på det som 60- 
och 70-talet kännetecknas av, starka färger och 
naiva mönster. På något sätt tror jag att många 
vuxna gillar mönstren själv men kanske inte vill klä 
sig i så starka färger och annorlunda mönster och 
klär därför hellre sina barn i dem. Barnkläder brukar 
ju i allmänhet ha mera vågade färger och mönster.

Var	köper	du	helst	kläder	till	dina	barn	och	hur	
mycket	 tänker	 du	 på	 kvalité	 och	 ekologiskt	
engagemang?	 (Resterande frågor väljer Lina att 
inte svara på då hon i dagsläget inte har några barn)

Sara:	 Jag köper på loppisar, syr själv och köper 
ekologiska på Lindex.

Solveig: Jag köper en del barnkläder redan nu när 
jag ser något jag verkligen tycker om, även om jag 
inte själv har barn än. Jag tycker ekologiskt är viktigt 
och handlar helst av andra smådesigners, eller 
sparar sådant jag själv syr förstås.

Tänker	du	på	att	inte	klä	dina	barn	stereotypiskt?	
Finns	det	något	de	absolut	inte	får	ha	på	sig	för	
att	dem	är	flicka/pojke?	

Sara:	Jag klär min flicka i mycket blåa och gröna 
kläder, hon passar så i det, jag bryr min inte om 
färger som är könsinriktade.

Solveig: Det är ju lätt att ha mycket åsikter om det 
ena och det andra innan man har barn, sen får man 
väl se hur mycket man håller fast vid när barnet har 
kommit, men som det ser ut nu så tycker jag det 
känns jätteviktigt att inte klä barnen könsstereotypt. 
Jag skulle nog inte säga att det finns något de 
absolut inte får ha på sig om de gärna vill, men om 
jag fick bestämma så skulle jag undvika detaljer 
som puffärm, rosetter, volanger och tryck med tex 
spiderman.

(Solveig hänvisar mig vidare till ett oerhört intressant 
blogginlägg där hon skrivit mer om detta. Texten 
kan du läsa här: http://soligaklader.blogspot.
com/2011/04/om-konsroller-och-barnklader.
html)

Finns	 det	 några	 speciella	 motiv	 du	 föredrar,	
och	 några	 speciella	 färger	 du	 föredrar	 på	
barnklädesplagg?	

Sara:	Färgglatt!

Solveig:	 Jag föredrar glada färger och mönster 
till såväl barn-, vuxenkläder som heminredning. 
Favoritmönster alla kategorier är blommigt. 
Gult, orange, rött, grönt är kanske de största 
favoritfärgerna. För att jag tycker de är finast, men 
också för att de är ganska könsneutrala.
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Inspirationsbilder,	1970-tal Inspirationsbilder,	2000-tal

JNY Design

Liandlo
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Färdigt	resultat	i	illustrator,	innan	LAB-färger

Färdigt	resultat	i	illustrator,	med	LAB-färger

Med	upprepning
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SKISS	öVeR	HuR	MoTIVeT	S

KuLLe	KunnA	

Se	uT	på	en	BodySuIT

Här	på	en	mindre	storlek	eller	om	motivet	är	större

och	här	på	en	större	storlek	eller	om	motivet	är	mindre

Innan jag visste hur pass stort motivet skulle 
vara på mitt tyg testade jag mig fram genom 
lite skisser på hur jag ville att det skulle se ut 
på en bodysuit. Jag var väldigt uppmärksam 

på att motivet även skulle funka på den 
absolut minsta storleken
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För att få det bästa resultatet på sitt tygtryck berättar 
Spoonflower på sin hemsida att man bör använda 
RGB- eller LAB-färger. De accepterar även CMYK, 
men konverterar ändå filen till LAB-färger innan de 
skriver ut den. Och jag ville såklart arbeta rätt från 
början, för att få så bra resultat som möjligt.
De accepterar många olika filformat, och jag valde 
png, eftersom de även här konverterar det till den 
filen innan tryck.

Jag valde just Spoonflower för att de uppfyllde 
alla mina krav. Jag behövde ett ställe där jag 
kunde beställa tyget per meter och inte som, hos 
många andra företag, minst 300 meter. De hade 
dessutom ekologiskt tyg, vilket jag inte såg på 
något annat ställe där man kunde beställa så pass 
lite tyg som jag ville göra. Dessutom använder sig 
Spoonflower av vattenbaserade färgpigment vid 
tryckningen vilket är mer skonsamt mot miljön. 
 
Företaget skriver följande på sin hemsida om sin 
teknik:

“Spoonflower uses a VERY different way of inter-
preting color than your basic desktop printer, the 
large format printer at your local sign shop, or any 
print service provider.” 

Jag valde “organic cotton knit” som tyg, och 
beställde ca två meter. Man beställer tyget per yard, 
och en yard är 91,44 cm för att vara exakt. Tyget är 
alltid 142 cm på bredden, så mitt tyg kommer alltså 
ha måttet 142 x 182,88 cm. Jag testade mig utifrån 
detta fram hur pass många upprepningar det skulle 
bli av mitt motiv på bredden i en storlek som blev 
ungefär som jag tänkt mig. Med 6 upprepningar 
blev ett motiv 23,5 cm vilket jag blev väldigt nöjd 
med, när jag kollade på figurernas storlek. Det var 
precis så stort jag ville ha, för att den skulle göra sig 
bra på kläder i alla storlekar. På längden blev det 
precis 9 upprepningar och tyget behövde därmed 
inte kapa något motiv på mitten, vilket jag tyckte 
var lite kul! 

Anteckningar:

1 yard = 91,44 cm

Man beställer per yard 
och 142 cm

Jag vill ha 2 meter

Det blir 142 x 182,44 cm

Mitt motiv utan upprepning 
kommer då vara 23,5 cm 
på bredden - det blir 6 
upprepningar på bredden
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Resultat

Den 4 april var jag redo att genomföra min 
beställning av tyget, efter att ha suttit i flera timmar 
och försökt få upprepningen och annat att gå ihop 
väl på Spoonflowers hemsida. Det var mycket mer 
pill än vad jag kunnat föreställa mig med detta, men 
allting löste sig tillsist!

Tyget skulle efter min beställning beräknas komma 
i slutet av april, men istället visade det sig dröja en 
och en halv månad innan det kom fram till min dörr. 
Detta var på grund av att tryckeriet aldrig haft så 
många beställningar som nu, så leveranstiden sköts 
hela tiden fram. Men jag fick många ursäktande 
mail från dem, och tyget kom som tur var i sista 
stund!

Jag är nöjd med resultatet och tycker att färgerna 
stämmer väl överens med min digitala fil och 
att alla detaljer syns bra. Färgerna flyter inte 
ihop någonstans, vilket var min största oro att 
det kanske skulle göra. Motivet är kanske något 
blekare, men inte så att jag störs av det. Storleken 
är knappt en cm större än beräknat och själva 
tyget i sig är lite tunnare än vad jag tänkt mig. Ska 
jag beställa mer av det här motivet kommer jag 
eftersträva ett tjockare tyg. 
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Hur	tyget	beter	sig	på	en	bodysuit

Vi kom tillsammans överens om hur motivet skulle bete sig på plagget. På framsidan är 
elefanterna på mitten och på baksidan är de i varsitt hörn. Vi såg även till att vågorna 
skulle möta varandra, på såväl fram- och baksida som på ärmarna. Även ärmarna 
fick en elefant på varsin sida. Det var Malins idé att även göra en hjämmössa, för att 
framhäva djuren mer. Och så blir det ju en mer komplett outfit!

Jag tog kontakt med Malin	Lundström	åhlin för ett samarbete. Hon driver 
sybloggen mallaching.blogspot.com och har stor erfarenhet av att sy framförallt 
barnkläder. Av mitt tyg fick hon sy en bodysuit samt en hjälmmössa. Jag var 
med och dokumenterade när plagget framställdes och hennes dotter Ilsa agerar 
slutligen modell på bilderna. 

Jag hade efter 50%-redovisningen bestämt mig för att använda orangea kantband på 
plagget, då jag fick feedback om att det var den enda färgen som tillsammans med 
mitt motiv kändes könsneutralt. Alla andra färger i kombination med motivets hade 
uppfattats som väldigt grabbiga. (Jag kommer att ge exempel på mina färgval på nästa 
sida där ni kan ta del av dessa skisser.)

Ilsa, 3 månader, trivs bra i sin färgglada outfit!
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Kantbandens	könsneutrala	eftersträvan
För att få ett helhetsintryck över vilken färg som skulle göra sig bäst på 
bodysuiten tog jag i stort sett ut alla färger från djungelmotivet och testade mig 
fram genom min digitala skiss.Vad som sedan var kul på 50%-redovisningen 
var att alla färger utom  det orangea uppfattades som väldigt grabbiga (då hade 
jag däremot endast färgerna orange, brun, svart och grön att visa). Eftersom 
jag ville eftersträva något riktigt färgglatt kändes orange även bäst för mig, men 
jag var lite inne på brunt också, just för att den kändes så 70-tal. 

När jag sedan fortsatte med fler färger stod det även mot den gula, som jag verkligen upplever som 
unisex och färgglad. Men den blev ändå lite för somrig på något vis, och jag vill ju att bodysuiten ska 
kunna användas året om. Den vita skulle ju också funka, men kändes väldigt färglös. Och bara för 
att visa hur tydligt flickig kontra grabbig plagget blev med de stereotypiska pojk- och flickfärgerna 
valde jag även att illustrera rosa och blåa kantband. 
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Vad	har	jag	lärt	mig?
Jag har för det första lärt mig att inte kasta mig 
in i något utan att ha tagit reda på väldigt mycket 
bakgrundsfakta. Och allt jag har tagit till mig har 
varit jättenyttigt och välbehövligt då mitt framtida 
mål är att kunna starta eget och sälja egna tyger, 
med en modern känsla av 70-talets mönster. 
     Jag har inför och under detta arbete hittat min stil 
och inriktning inom mitt område som formgivare, 
där min målgrupp är trendsäkra småbarnsföräldrar 
med retrokänsla och ett engagemang för unisex- 
och ekologiska kläder. 
     Jag hade abslout ingen tanke på att fördjupa mig 
så pass mycket i 70-talet som jag faktiskt gjorde, 
men eftersom det kom så många frågor som jag 
ville få besvarade blev det att jag beställde hem 
boken Svenska formrebeller som jag sedan slukade 
och fick väldigt mycket nytta av. Därefter beställde 
jag ganska spontant hem Tryckta tyger, men hann 
dock inte läsa så mycket i den då jag kände att 
jag snöade in mig för mycket på faktadelen istället 
för att börja arbeta praktiskt. Bara den här delen 
var mer tidskrävande än jag trott, och två veckor 
innan vi hade 50%-redovisningen satte jag stopp 
för min faktadel och började istället kolla igenom 
mina mönsterskisser som jag gjort vid sidan av en 
hel del, och landade tillslut på att göra ett lekfullt 
och färgglatt djungelmotiv, även om jag från början 
faktiskt tänkt mig något helt annat med mer påhittade 
mönster. Min första förhoppning var dessutom att 
hinna med tre helt olika typer av motiv. Ett motiv 
med mycket färger, glädje, lekfullhet och detaljer, 
och ett med endast påhittat mönster med klar 
inspiration från 70-talet, samt slutligen ett väldigt 
enkelt motiv med endast en figur som upprepar 
sig. Men bara djungeltyget i sig tog oerhört lång tid 
att göra, då det var många djur och detaljer som 
behövde pillas med, och det var lättare sagt än gjort 
att få rätt slags känsla i djuren för att de både skulle 
kännas jag och samtidigt möta en touch av 70-talet. 
    Jag är däremot oerhört nöjd med resultatet av mitt 
motiv då jag upplever att det fyller alla de ledord jag  
från början hade. Jag ville att motivet skulle kännas 
retro, unisex, lekfullt, färgglatt och trendigt. 
  Utöver de intervjuer som presenteras i detta 
arbete sökte jag även Småfolk för en intervju, samt 
en tvåbarnsmamma med stor entusiasm för genus 
som gärna inte klär sina barn stereotypiskt. Det var 
tråkigt att inte få svar från dem då det skulle ha 
knytit ihop säcken ännu mer.
    Vad gäller min beställning hos Spoonflower har 
jag för det första lärt mig hur otroligt tidskrävande 

det är att bara förbereda en fil för tryck, mycket kan 
gå fel och det gäller att vara oerhört noggran! Sedan 
har jag, även om jag någonstans räknat med detta, 
lärt mig att en beställning också kan ta tid och att 
vad som helst kan hända även om informationen 
säger något annat. Jag skulle från början ha fått 
hem mitt tyg i slutet av april, men istället kom det en 
hel månad senare. Tur att jag var ute i sådan god 
tid då, för annars hade det känts väldigt tråkigt. 
   Vad andra kan lära sig av mitt arbete och dra 
nytta av, är i första hand den stora undersökningen 
som jag har gjort kring 70-talets marknad kontra 
2000-talets. Där bjuder jag på en välskriven och 
genomarbetad sammanfattning av två välkända 
böcker inom ämnet, vilket kan underlätta för dem 
som söker liknande fakta men inte vill ta sig igenom 
två tjocka böcker. Man får även ta del av en bred 
bildbank med inspirationsfoton från såväl 70-talet 
som dagens marknad, vilket för mig har tagit oerhört 
många timmar att samla ihop. Jag uppmuntrar 
även till att tänka mer på unisexanpassade motiv 
och att vara mer miljömedveten, vilket kanske kan 
inspirera andra. Och jag delar dessutom med mig 
av information kring miljövänligare materialval, 
både i tyg och tryckväg. Läsaren får även en klar 
inblick i mitt val av tryckeri, och kan på så sätt 
avgöra om de själva vill trycka egna motiv från 
just det företaget. För mig har det varit oerhört 
tidskrävande att komma fram till vilket tryckeri jag 
skulle välja, och genom att jag delar med mig av en 
sådan här utvärdering kring Spoonflower och deras 
teknik, bidrar jag till en slags recension över hur 
pass nöjd jag känner mig med deras tryck, samt 
hur jag jobbat för att uppnå bäst resultat hos just 
dem. 
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