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ta hand om ditt magasin

Du håller nu i resultatet av cirka 20 månaders planering och fyra 
månaders hårt arbete. Det är ju ingenting man bara kastar bort.

Så långt är vi överens? Bra!

Det är ingen bok du håller i så det här med att massera och mjuka 
upp bokryggen kanske känns avlägset, men icke. Vi vill att du får ut
så mycket som möjligt av magasinet och rekommenderar dig därför
att vara omsorgsfull.
          Den dagen du eventuellt känner dig redo att slänga ihop en 
outfit stilsäker nog att utklassa diverse modebloggare och du inte 
längre behöver denna tidskrift vill vi att du ger bort den till någon 
du tycker om eller någon du tycker behöver ett och annat stiltips. 
Detta magasin är inte menat att hamna i pappersinsamlingen, det 
är gjort för att ha sin egen plats i bokhyllan!
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För stunden ska vi helst bära plagg i samma färg 
från topp till tå för att vara heta i modevärlden. 
Det behövs dock ingen större forskning i ämnet 
för att förstå att snart är det något helt annat som 
gäller. Vår vision var att skapa ett magasin, vars 
innehåll ska vara aktuellt en bra tid framöver, 
därför har vi skippat trenderna helt. ViSion är 
ett magasin där visionen om en tidlös och hållbar 
garderob och stil ligger i fokus. 
    Vi valde att göra det här magasinet som vårt 
examensarbete då vi båda har ett modeintresse 
men ledsnat på att alltid behöva handla nytt för 
att hålla sig uppdaterad. Under våra tre år som 
studenter har vi inte haft råd att göra nya inköp 
och börjat tänka i nya banor. Vi har tagit reda på 
hur man matchar det man redan har och kom-
pletterar med mindre detaljer för en varierad 

LEDArE
men ändå konsekvent stil. Att köpa kläder som 
sitter perfekt och gör kroppen rättvisa kommer 
göra plånboken samt miljön en tjänst i längden. 
Med en bra basgarderob behövs endast små 
detaljer och accessoarer för att variera. 
    Fyra månader av hårt arbete har nu resulterat
i detta magasin. Ett arbete där vi har fått tillämpa
våra kunskaper inom design, typografi, fotografi, 
färg, form och känsla för detaljer bland annat. Vi 
har även tvingats in i främmande roller som skri-
benter, stylister, modellscouter, redaktörer och för-
djupat oss i  en annan bransch än vår egen.  Allt 
detta för att du som läsare ska få ta del av vår ny-
vunna kunskap om mode och stil.

Låt dig inspireras!
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Att klä sig stilfullt handlar inte om att ha den trendigaste tröjan i den där solgula färgen. Det handlar 
om att vara ärlig med sig själv och köpa kläder som framhäver din kropp på bästa sätt. Man kan göra 
mycket med sin kroppsform med hjälp av kläder, bara man har vetskapen om optisk illusion. Det är en 
illusion som ger en vinklad bild av verkligheten. Med rätt kunskap kan du lyfta fram dina snyggaste 
kroppsdelar och trolla bort de du är mindre stolt över. 

HUR SER DIN KROPP UT?
Det första du bör göra är att ställa dig framför 
en spegel och titta på hur du faktiskt ser ut. Vilka 
former har din kropp? Vilka delar är du nöjd med 
och vilka är du mindre nöjd med? Det absolut vik-
tigaste när du vill klä dig snyggt är att kunna vara 
ärlig mot sig själv. när du har det klart för dig kan 
du ge dig ut på jakt efter kläder. 

MÖNSTER
Vertikala ränder förlänger och ger din siluett en
smalare och slankare illusion till skillnad från ho-
risontella ränder som breddar. om du känner dig 
kraftig upptill - skippa randiga tröjor som breddar 
dig ännu mer. Detta gäller på alla delar av kroppen 
man känner sig stor. Horisontella linjer får dig att 
upplevas som kortare då ögat stannar vid varje 
linje och hugger av en bit. Tvärt om blir det med 
horisontella linjer. Så vill du se lång ut - klä dig  i 
en mörk, kritstrecksrandig kostym. Mönstrade 
plagg överlag förstorar.

MATERIAL & FÄRG
Mörkt och matt förminskar medan ljust och blankt 
förstorar. Vill du förminska någon del på din kropp 
bör du bära mörka och matta material just där och 
vill du skapa illusionen av att någonting är större 
ska du använda blanka material och ljusa färger. 

LÄNGD
Att använda aningen för korta ärmar, byxben och 
kavajer får dig att verka längre. Låt det dock inte gå 
till överdrift. Du vill inte se ut som att du har för 
små kläder. om slipsen slutar en bit ovanför bältet 
ser du även lite längre ut. 
    Vill du att dina ben ska se längre ut kan du även 
använda ett par svarta byxor med svarta strumpor 
och svarta skor för en förlängd siluett. Extra långa 
ben får du så klart med klack på skorna, även en bra 
hållning. Dina ben upplevs kortare om byxkanten 
är uppvikt. Vida byxben ger även intrycket att dina 
ben är kortare. 

BREDD
Där shortsen eller kjolen slutar, så bred/smal ser 
du ut att vara. En kjol som slutar just ovanför knät 
ger ett smalare intryck än en som slutar vid vaden. 
För vid vaden har benet börjat bli tjockare och 
dina ben får illusionen av att vara den bredd där 
kanten på kjolen går. 
    Detta gäller även tröjärmen. Vill du få intrycket 
av breda armar är det optimala att tröjärmen slut-
ar där du är som bredast på armen. om den slutar 
där du är som smalast, är det smal armen upplevs. 
Tänk på att t-shirtärmar som är snedskurna får di-
na överarmar att se bredare ut, dock är en rak kant 
oftast mer smickrande. Välj istället en ärmlös tröja 
om du vill framhäva dina överarmar. 
    om du stoppar byxorna i stövlarna breddar du 
vaden. om du tycker att du har breda höfter så vä-
ger detta upp och gör att din nedre del upplevs 
smalare. 

HUr ViLL DU SE UT? BYST
om du vill få illusionen av att ha större byst, kan du använda 
en färgglad sjal, då mycket tyg skapar fyllighet. Även använda 
ljusa och blanka material vid det området förstorar. Vill  du 
istället minska bysten bör du undvika sjalar vid det området. 

KURVOR
om du är smal och vill få en mer kurvig illusion kan du dels 
arbeta med lager på lager som förstorar. Använda blanka ma-
terial som lack och skinn. Ett skärp i midjan ger illusionen av 
en kurvig siluett. Draperingar, mönster, krås, spets, stora smy-
cken kan du använda där du vill förstora dig. Låt skor, byxor, 
tröja och kjol sluta där du är som bredast, det ger en illusion 
om att du ser bredare ut på de ställena och får automatiskt en 
form. 

MAGE
Breda bälten med stora spännen drar blickarna mot din mage. 
Har du inget sexpack än och vill leda bort uppmärksamheten 
bör du satsa på ett smalare bälte med ett anonymt spänne.

AXLAR
Vill du se mer bredaxlad ut kan du bredda axlarna med hjälp 
av axelvaddar. Låt dock inte 80-talet återkomma! Även ärmlösa 
tröjor med brottarrygg breddar axelpartiet. 

STORLEK
Väskans storlek gör skillnad. Med en liten väska ser du stor ut 
medan om du har en stor väska ser du mindre ut. 

KLACKAR
Klackar ger en lång smal siluett och ger dig en bättre hållning. 

HALSRINGNING
Vilken halsringring som passar dig bäst är är beroende på vilk-
en ansiktsform du har. Hemligheten till att klä sig harmoniskt 
är att upprepa sina former, därför passar runda ansikten bäst 
med runda ringningar och kantiga med kantiga. Hjärtformade 
ansikten passar bäst i båtringning, då den balanserar upp och 
breddar hakan.

Runda ansiktsformer passar i:
-runda ringningar
-Mjuka väskor, runda smycken
-runda mjuka mönster

Kantiga ansiktsformer passar i:
-Kantiga ringningar v-ringningar, empirskuret
-Kantiga väskor, rutigt, fickor på bröstet
-Passar bra i skjorta

Framhäv det snyggaste på din kropp och trolla 
bort delarna du är mindre nöjd med.“
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MAtERiAList
-JAvisst!

aria har arbetat som skräddare sedan slutet på 
80-talet. Hon hjälper sina kunder med att sy in 

och töja ut favoritplagg, laga hål, byta foder och sy 
upp nya plagg efter önskemål. Här ger hon oss sina 

bästa tips kring kvalitetskläder. 

  1
 2
  3
 4
 5
 6  7
 8

Akryl Blir lätt nopprigt så det ska man helst 
undvika.

Polyester Ett syntetmaterial som ej skrynklar.

Linne  är ett material som lätt blir skrynkligt. 
när du använder linneplagg har det en förmåga 
att växa och sedan krympa i tvätten. Men har det 
krymt så fukta och skryk så kan det växa upp till 
5 cm. 

Skinn Du känner igen äkta skinn på baksidan där 
det är lite mocka-aktigt. och äkta skinn kan ofta ha
lite skiftningar i färgen. Skinnprodukter i butik ska 
vara märkta med en symbol. Finns ej en sådan kan 
du inte räkna med att det är äkta.

Päls Titta på baksidan om det är djurhud eller 
väv. Är det en vävd baksida är det fuskpäls. 

Bomull finns i olika kvaliteter. Batist, Denim, 
Piké, Flanell, Fil-à-fil, Gabardin, Manchester, 
Mollskinn, oxford, Pinpoint, Poplin, Sammet, 
Sea island, Twofold

Ull är ett bra material som ger en bra passform 
och faller fint. Det finns i olika utföranden: Wool-
mark, Cavalry twill, Flanell, Kamgarn, Merinoull, 
Loden, Shetlandsull, Super 100, 120, 190 etc, 
Tweed (Harris tweed & Donegal tweed)

Lyxmaterial - Alpacka, angora, kamel, kashmir, 
mohair, pashmina, vikunja och siden. 

Siden  kan du testa om det är äkta genom att dra 
ut en tråd och tända eld på den. Korvar den ihop 
sig och blir svart är den fejk, om den börjar lukta 
bränt hår och blir till ett pulver är det äkta siden.

Något som är mycket viktigt att tänka på när du ska köpa kläder är att 
välja plagg i bra material. Olika material har olika egenskaper och olika 
hög kvalitet. De säkraste korten är att välja naturmaterial framför konst-
gjorda syntetmaterial. Syntetiska tyger har en rad fördelar som ökad slit-
styrka och bättre skrynkelhärdighet. Men vid dess kemiska framtagning, 
har de en en stor miljöpåverkan till skillnad från naturmaterialen.

Kolla alltid tygets innehåll på etiketten och alltid 
spara kvittot. Blir ett plagg nopprigt efter en tvätt 
ska du ta tillbaka det till butiken. Förutsatt att du 
följt tvättinsturktionerna korrekt.

sKRäddAdE tips
Det som ofta är fel på kläder man köper är snedsömmar; sömmar som 
drar sig. innan man köper ett plagg bör man kolla trådraken, riktningen 
på trådarna i tyget. Är trådarna inte lodräta kommer sömmarna vrida 
sig när du tvättar plagget. 

En annan viktig grej att tänka på när man köper kläder är att titta på 
axeln. Den ska inte vara för stor, dvs att axelsömmen inte ska ligga ner 
på armen.

om ett plagg är för stort på vidden kan det justeras genom att (oftast) sy 
in det på bakstycket. Gör det själv eller be någon som kan om hjälp. 

Modet förändras över tiden, så det är svårt att köpa kläder som faktiskt 
känns moderna en längre tid. Det som oftast förändras är kjollängden. 
Sedan axlarna, benvidden och midjan. Så när du ska köpa ett plagg, 
tänk lite extra på dessa partier och välj det som passar din kropp bäst 
istället för vad som är modernt. Då kommer du kunna använda det en 
längre tid.

Vill man satsa tidlöst ska man undvika extrema plagg, välj klassiskt och 
välskräddat istället. Välj enfärgat och undvik mönster. 

när det kommer till kvalitetsmaterial är naturmaterial bäst. Så som 
siden, bomull och linne. Akryl ska man undvika, det blir ofta nopprigt. 

Blekta, färdigslitna jeans slits mest och går snabbt sönder. Vill man köpa 
kvalitetsjeans ska man satsa på ett par otvättade. 

Linne har en förmåga att växa. när du använder linneplagg har det en 
förmåga att växa och sedan krympa i tvätten. Men om det har krympt 
-fukta och stryk, så kan det växa upp till 5 cm.
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BASPLAGG, allmänt
Du som arbetar i musikbranschen, hur viktigt är det 
med kläder för artister?
Det är nog generellt sätt väldigt viktigt. Det är 
mycket viktigare än i andra yrken, eftersom att man  
man bygger upp en story om sig själv på något sätt. 
Det handlar mycket om... Vi gör som liksom inte 
någonting av värde sådär för någon. Så känslan man 
ger till folk betyder ju någonting. Annars skulle 
ju ingen betala pengar för musik. Då ingår det väl 
liksom omslag och man bygger det med alla medel. 
Film och grafik och kläder och intervjuer och vad 
man säger. 

Men du som är med i ett band då, har ni någon 
gemensam plan för hur ni ska klä er?
Eh, näe. Inte i vårt band i alla fall. Fast vi brukar 
typ tyvärr komma i typ exakt samma kläder ändå, 
speciellt jag och Peter. Så vi kollar av, har du på 
dmed de två andra, vi försöker hålla det svartvitt 
eller färgglatt eller

Hemligheten bakom en fungerande kombinationsrik 
garderob är en bra bas. när du köper basplagg bör 
de vara av högsta kvalitet och tidlösa! Hittar du ett 

par byxor som sitter bra, köp två eller finns de även i en an-
nan färg, köp! Det absolut viktigaste är passformen anpassat
till din kroppsform. Vilket snitt du väljer på respektive bas-
plagg har med din stil och form att göra. 
    Ta tid på dig! Stressa inte med din bas och köp första bästa 
för att du “måste ha” ett visst plagg som fattas i samligen. Vän-
ta hellre tills du hittat det perfekta som passar dig som handen 
i handsken och som du kommer vilja behålla en lång tid fram-
över. På de kommande sidorna listar vi några basplagg som 
bör finnas just i din garderob.

BASGAr-
DEroBEn

För att ta reda på vilka färger som passar 
dig ska du titta på vilken hudton du har. 
Är du blekrosa, blå eller pärlemor har du 
en kall ton och har du åt det röda, gula 
eller mer olivfärgade hållet är du varm. 
Att ha koll på detta är viktigt om du vill 
känna dig hemma med dina kläder och 
välja färger som tar fram din bästa sida.  
    En kall person klär i kalla nyanser och 
en varm person i varma. Till de kalla färg-
erna hör grön, blå och lila medan röd, 
orange och gul är varma. Men om du är 
en varm person får du inte tro att du inte 
kan använda kalla färger. Det finns näm-
ligen kalla färger med varma toner i. Det 
viktiga är alltså inte att hitta rätt färg, utan 
rätt nyans. 

Det här med färg kan vara knepigt. Vissa färger kan vara fantastiska på andra 
men helt fel på dig. Vad beror det på? Alla har en färg som klär dem lite  bättre 
än andra. Att utgå ifrån sig själv och klä sig i sin färgskala, istället för att välja 
säsongens hetaste färg, kommer få dig att glänsa. Vi hjälper dig att hitta rätt på 
färgpaletten.

    Färgen lila finns till exempel i mängder 
olika nyanser. Färgen lila är en blandning 
av röd och blå. om vit färg tillsätts kommer 
nyansen att bli ljus och om svart blandas i 
kommer nyansen att bli mörk. om färgen 
består av mer röd än blå kommer nyans-
en att bli varm och om mer blå används 
kommer nyansen bli kall. när du ska köpa 
plagg får du helt enkelt klura ut om det 
är en nyans som passar din hudton. Alla 
kan bära de flesta färger, du måste bara 
hitta rätt nyans av färgen. Många säger 
att de inte passar i rött. Men sanningen är 
att alla har en röd ton, kall eller varm och 
med olika styrka, som klär dem. 

Sanningen är att alla har en röd ton, kall eller 
varm och med olika styrka, som klär dem.

true colors                                     

Basfärger
Basfärgerna är svart, brun, marinblå, 
grå, vit och beige. Det är färger som 
du bör satsa på om du vill investera 
i ett klassiskt plagg, då risken att du 
tröttnar på dessa färger är mindre 
än andra. 

Accentfärger
Accentfärger är de färger som inte är 
basfärger och anses vara en färgklick, 
ett kompliment till dina basplagg. De 
används med fördel på accessoarer. 
    Viktigt att veta är att en accentfärg 
drar till sig uppmärksamhet och har 
förmågan att fästa blicken. Så om du 
inte är nöjd med en kropssdel, undvik 
accentfärg just där. Låt oss säga att du 
inte är nöjd med dina ben är det smart 
att hänga en accentfärgad sjal runt hal-
sen för att dra blicken uppåt. 

Metaller
Ett tips när det gäller färg är att veta 
vilken metall som tar fram det bästa 
hos dig, som passar med din hudton 
och dina övriga färger. Är du kall pas-
sar du bäst i silver och är du varm är 
det guld och brons. När du har koll på 
vilken metall du klär bäst i, försök att 
tänka på att hålla den när du handlar. 
Allt från smycken, väskor, spännen på 
skor, knappar på jackor, bälten mm. 
Om du använder dig av samma metall 
på dessa blir helhetsintrycket inte så 
plottrigt och höjer helhetsintrycket 
och hjälper dig att bygga en garderob 
med stora kombinationsmöjligheter. 

Säsongsnyanser
Varje vår och sommar kommer starka 
färger och pasteller fram blandat med 
beige och vitt. När sedan hösten kom-
mer klär vi oss i murriga färger som 
känns igen på höstlöven tillsammans 
med svart, brunt och grått. Det är ing-
enting som brukar ändras på catwalk-
en. Så om du vill investera smart, köp 
sommarkläder i ljusa fräscha  färger 
och satsa på murriga färger på de sti-
ckade, mysiga höstplaggen. Om du då 
utgår ifrån din hudton när du väljer 
nyans, kommer du se stilfull ut år 
efter år. 

Pudertoner
När du ska välja en puderton, se till att
den följer din hudton.  Är du gulare i 
hyn, se till att hitta en beige ton som 
går åt det gula hållet. Pärlemorhy, en 
kallare beige. Är du röd i tonen, hitta 
en beige som går mot det röda. Hem-
ligheten är att repetera sig själv. Blir 
det fel ton blir effekten motsatt, den 
drar ner dig istället för att ge lyster. 
    Är du väldigt blek bör du undvika 
ljusa färger som pasteller och hudfär-
gat. Färgen grå tenderar att bleka med-
an starka färger lyfter upp och ser bra 
ut på alla.

“
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Chinos utan slag eller pressveck fungerar 
till både skjorta, t-shirt och tröja. Köp en 
välsittande modell.  De ska inte vara för 
tajta, men heller inte för vida. 

En fin stickad tröja i bra material. Fungerar lika 
bra svala sommarnätter som kyliga vinterdagar.  
Välj en i en diskret basfärg för stora kombina-
tionsmöjligheter. 

Skinnpajen i svart getskinn med ett rött foder i bikermodell 
är ett plagg som aldrig kommer gå ur tiden. Denna tillsam-
mans med en vit t-shirt och ett par jeans har alltid varit och 
kommer alltid vara snyggt. Skinnpajen tillhörde ursprungligen 
femtiotalets mc-knuttar och har blivit ikonisk bland garder-
obens säkra kort.

Ett par snygga, välsittande mörkblå jeans ska finnas i allas 
garderob. Tänk på att jeans alltid ska sitta tajt när du provar 
dem, de töjer sig ofta en hel del när du börjat använda dem. 

Klänningen som kan rädda vilken klädkris som helst. Satsa 
på en enkel modell som framhäver det bästa med din kropp. 
Den ska inte vara för kort och inte för lång. Lägg lite extra 
pengar på ett fint material som är följsamt och av bra 
kvalitet.

En vit, en svart och en grå t-shirt bör du ha. Tänk på 
materialet och hur passformen sitter. ringningen ska 
vara i harmoni med din ansiktsform och ärmarna ska 
vara smickrande för dina armar.

En svart kavaj fungerar alltid och är ett måste i din 
garderob. Den går att använda både till vardags och 
till fest. Många kvinnor använder dock för tajta och 
män för stora kavajer. Det är viktigt att den sitter 
bra, den får inte vara för liten eller för stor! Vad du 
ska tänka på när du köper kavaj är att de alltid är 
snygga framifrån, håll koll på att den sitter bra över 
rygg och rumpa. har man kurvig putrumpa ska man 
inte ha en kavaj med två sprund bak. Välj istället en 
rymligare kavaj.

Chinos

Varma tröjan

Skinnjackan

Blåjeansen

Den lilla svarta

T-shirten

Kavajen
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De vanligaste varianter av kragar 
som kan komma pryda din hals när 
du bär en skjorta har alla olika namn 
och utformning, för att du lättare 
ska känna igen och kanske finna en 
favorit listas här några stycken:

Så känner du igen en kvalitetsskjorta 
Knapphålen och kragen är handsydda, kragen 
har även plats för stärkande lattor. Knapparna är 
tjocka och gjorda i pärlemor, dessa känns igen på 
sin oregelbundna och blanka yta. Sömmarna över 
hela skjortan är tätare än på en standardskjorta 
och ärmsluten består av en slits med knapp.

Barrel - En väldigt hög krage som har 
minst två diagonalt sydda knappar i halsen, 
vanligaste utförandet är tillsammans med 
cutaway eller buttom down. Den har fått 
sitt namn från den tunnliknande form som 
uppstår om man knäpper alla knappar (från 
engelskan: barrel=tunna).

Button down - Det självklara valet för 
fritidsskjortor men som på senare år letat 
sig in på mer formella sammanhang genom 
livsstilsromantikern ralph Lauren som 
med sitt klädmärke Polo Ralph Lauren tog 
denna skjortkrage till Europa. Den användes 
uteslutande till polospelare som tyckte att 
fladdrande snibbar störde deras spel.
    Kragen kan kombineras till en udda kavaj, 
jeans, chinos med eller utan slips men aldrig 
till kostym. Om du mot all förmodan skulle 
hitta en snygg skjorta med buttom down 
med dubbelknäppta manschetter, låt den 
vara kvar i affären. Den kommer utstråla att 
du inte har en aning om vad du gör eller att 
du är en äldre amerikansk gubbe i och med 
att Amerika är ett land där funktion och 
komfort länge gått före färg och form. Skulle 
du vilja strunta i att knäppa kragknapparna 
bör du ha en skjorta med krage av den 
högre italienska modellen för att signalera 
att du har koll på läget.

Button under - Alternativ till button 
down för dig som inte nödvändigtvis vill 
använda slips men ändå vill hålla snibbarna 
på plats, att knäppa alla knappar utan att 
använda slips kommer få dig att se ut som 
en tönt som vill verka viktig.

Cutaway - Spread away, bold, wind-
sorkrage, denna engelska modell har många 
namn och gör sig utmärkt till en slips av 
diverse storlekar på knutarna. Den kommer 
få dig som ser lång och gänglig ut att inte 
framstå ännu mer som en flaggstång.

Turn down - Den mest klassiska och van-
liga av alla skjortkragar som är en klassiker 
för att den passar till just det mesta. Om 
man inte kompletterar denna med en slips 
ska man slänga ett öga på andra knappens 
höjd, desto lägre denna sitter desto svårare 
kommer det vara att få styr på snibbarna.

Skjortkragar

Satsa främst på att ha en vit, en ljusblå och en svart 
skjorta. Dessa skall ha god kvalité (typ oxford) och 
sitta snyggt. Med dessa tre som grund kommer du 
ha en hög lägsta nivå oavsett tillställning. 
    När du testar skjortan i butiken, testa den på 
det sätt som du har tänkt att använda den. Du bör 
få in ett pekfinger i halsen när den översta knappen 
är knäppt, kragsnibbarna skall ligga emot bröstet 
och ärmarna skall räcka 1,5-2 cm ner över handen 
så att den syns under kavaj eller tröjärmen.
    Män med mycket hår på bröstet bör undvika 
tunna skjortor.  Använd en undertröja eller 
välj en skjorta i grövre material. 

En löst sittande vit skjorta är alltid fräsch och går 
aldrig ur modet. Ett tips när du ska köpa en ny 
skjorta är att kolla hur knapparna är fastsydda, det 
finns inget värre än att behöva sy om alla knap-
parna på ett nytt plagg. Ta även en extra titt på hur 
knapphålen är sydda. 

Skjortan 

Den vita skjortan

 
Med slips?
Använder du helst skjorta utan 
slips bör du knäppa alla knappar 
utom den översta eller två över-
sta. Har du tänkt att snöra på dig 
en slips över skjortan skall den 
färdigknutna slipsen sträcka sig 
ner till bältets över kant, någon 
centimeter kortade är okej men 
kring den längden är ingen dum 
idé. Testa din favoritknut på nya 
slipsar innan du köper dem, vissa 
material och bredder är omöjliga 
att få till något som ser vettigt ut!

Så känner du igen en kvalitetsskjorta 
Knapphålen och kragen är handsydda, kragen 
har även plats för stärkande lattor. Knapparna är 
tjocka och gjorda i pärlemor, dessa känns igen på 
sin oregelbundna och blanka yta. Sömmarna över 
hela skjortan är tätare än på en standardskjorta 
och ärmsluten består av en slits med knapp.
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BJÖRN 
    YTTLING

“ska det där vara rock’n roll? Näe, 
då slutade jag använda jeans”

 u som arbetar i musikbranschen, hur 
viktigt är det med kläder för artister?

    “Det är nog generellt sätt väldigt viktigt. Det 
är mycket viktigare än i andra yrken eftersom 

att man  man bygger upp en story om sig själv 
på något sätt. Det handlar mycket om att vi inte 

gör någonting av värde för någon. Så känslan man 
ger till folk betyder ju någonting. Annars skulle ingen 
betala pengar för musik. Då ingår det väl omslag och 
man bygger det med alla medel. Film, grafik, kläder, 
intervjuer och vad man säger.” 
Du som spelar i ett band, har ni någon gemen-
sam plan för hur ni ska klä er? 
    “Eh, näe. inte vårt band. Fast vi brukar tyvärr kom-
ma i typ exakt samma kläder ändå, speciellt jag och 
Peter. Vi är så mycket med varandra och då det blir 
lätt liknande grejer. Men om man gör en fotografering 
så kan det vara såhär att okej, det där passar inte ihop 
med de två andra. Vi försöker hålla det svartvitt eller 
färgglatt eller blått eller inte vinterkläder idag. Då syn-
kar man ihop sig liksom. Eller på scen, alla kanske inte 
har skinnjacka eller alla kanske inte har kavaj. Eller så 
vill man det, jag vet inte det beror på. Vi har väl ingen 
större plan men korta planer, dagsaktuella.”
Så ni har aldrig anlitat någon stylist för att hålla 
någon viss stil? 
    “De gånger vi  haft stylist har man sett ut som ron-
ald Mc Donald typ. Liksom clownläge på det. Stylister 
kan vara bra att ha när man ska ta foton om man ska 
ha dem i en serie av foton med andra band som ska 
passa ihop. och om man gör en videoinspelning eller 
någonting, men när man går omkring dagligen eller på 
scen så har vi aldrig haft någon sådan. ingen stylist, 
ingen plan.”

Bryr ni er någonting om trender? 
    “Ja det gör vi säkert rätt mycket. Det är lite olika i 
bandet i och för sig. John är inne på någon slags Chris-
ter Pettersson trend som kanske inte kommer bli så stor, 
säger han och skrattar. Peter är nog mer inne på någon 
normal, typ nu sätter jag upp jeansen högt och har röda 
byxor. och jag har väl någon annan, typ nu testar vi 
att ha hatt. 
    Man blir lite påverkad av folk så klart, vi är ju också 
konsumenter och fans. Så vi försöker väl ändå att inte 
se ut som en dagisfröken hela tiden, eller ja, nu ser de 
ganska coola ut ibland, men det går ju ändå ut på att 
sticka ut också, att vara artist. Så det är svårt att  ta en 
trend med hull och hår, men det kanske inte folk gör 
annars heller.” 
Tycker du att er musik speglas i era kläder?
    “Ja det är möjligt att man kan se det så lite grann. Att 
man ska vara så narcisistisk att man tänker så. Jag gil-
lar mer tydliga grejer, både i musik och inte så mycket 
detaljer, kanske inte så mycket olika färger. Så ja, det 
speglas lite grann i det, om man har fantasi.
    Vi låter typ likadant tycker jag. om man lyssnar 
tillbaka på första skivan och andra och om man även 
tittar på kläderna. Det kanske är lite dyrare eller fler 
kläder nu eventuellt. Men det är också typ samma style 
i största allmänhet tycker jag.” 
Så ni har alltså en ganska tydlig image som har 
följt er? 
    “Vår image genom bandnamn och så, vi valde ju inte 
att heta typ the Head Apple Cranberry Sauce, utan vi 
valde att heta våra namn. Vi gjorde valet att vara lite in-
dividuella fast i grupp, ungefär som någon tv-serie med 
flera karaktärer som ska vara lite olika. Man behöver 
inte vara Storm Troupers i Star Wars, vi kan vara typ 

Han är musikproducent och har samarbetat med musikprofiler som Robyn, Caesars Palace, 
The Soundtrack of Our Lives, Sahara Hotnights, Lykke Li, Anna Ternheim, Marit Bergman 
och själv spelar han i bandet Peter Bjorn and John. Vi träffade Björn Yttling i en studio på 
Söder i Stockholm för att prata om kläder, stil och varför han aldrig bär jeans. 
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Friends som har lite olika karatärer men ändå samma 
style. 
    Så när vi valde det blev det att vi kan spela lite vad 
vi vill. Vi kan spela lite souligt, vi kan spela lite popigt, 
spela lite rockigt, spela lite kraftverk, monotont, och vi 
kan skriva lite olika låtar. Vi heter liksom inte the Crutch 
Eaters From Hell typ, vi vill inte göra bara hårdrock 
eller bara kristen gospel eller någonting annat. Så det 
var väl lite idén att det skulle vara vi tre. För oss är det 
ganska lätt, det är lite som tre soloartister typ. 
    Det kan bli problem också, för det kan se väldigt 
mystiskt ut när någon kommer på en egen grej. om jag 
skulle komma med kåpa helt plötsligt då kanske det blir 
för mystiskt i bandsituationen, men hade jag vart so-
loartist skulle det bara varit ännu en fas av galenskap.”
Hur viktigt är det med ett bands stil, rent 
klädmässigt? 
    “Man måste vara trovärdig, man förmedlar ju en 
hel. Jag kommer ihåg att när jag spelade in en låt med 
Moneybrother för några år sedan funderade vi vad 
hans nya grej skulle vara efter att han hade gjort några 
skivor. och då tänkte jag om du bara skulle gå och klip-
pa dig i en ny frisyr skulle det vara din nya grej. och så 
säger du att det är rockabilly så kommer folk tycka att 
det är rockabilly. Det tror jag är viktigare, det kan vara 
ett viktigt statement med stil. Det kan påverka väldigt 
mycket vad man har på sig eller inte. På ett skivomslag 
till exempel vad folk tycker att musiken är. Folk tyckte 
att vi var lite gulliga för att vi hade ett tecknat omslag 
och tecknad video. Men om vi hade haft dark, dark, 
dark då hade man fått en liten annan känsla. Det hade 
säkert gått sämre också. Man kan göra väldigt stora 
statements med om man skulle börja ha andra kläder 
på sig.
    Folk tänker ju på det, kolla på the Hives som har 
byggt upp en extrem grej runt det. Men det är svårare 
när man är band än solo. Det är mer som måste klaffa, 
alla ser kanske inte grymma ut i kostym. Men samtidigt 
blir det mer impact när man är band för om man är 
fem som har samma sak så blir det väldigt tydligt.”
Är det någonting ni tänker på, du och John och 
Peter? 
    “Vi brukar synka mustascherna ibland. Eller skägg 
är som en grej i bandet just nu. Vi hade mustascher 
förra turnen så vi får se vad som blir nästa. Men så är 
det ju svårt. Att ha något som är hopplöst trist och ute 
här i Sverige kan vara något som ingen har hört talats 
om i USA. om alla i Stockholm har en grej och det 
känns banalt trist och har inte alla sett det i oklahoma 
till exempel.”
Så ni tänker på vilket ställe ni är på, vilken stad 
och publik? 
    “Jag vet inte, jag har ju som samma grejer. Men om 
man är på en stor scen till exempel då är det bättre att 
ha saker som syns mer och då kanske är mer tydliga. 
Att bara ha svart är kanske inte så smart. Jag har en 
specialgjord grej. Det är inte en  slips och inte en scarf  
men man ska ha den under skjortan i halsen och då 
syns man lite. Speciellt om man har skägget också då 
syns man lite mer och man kanske har vita knappar 

istället. Det beror på vad man har för instrument också. 
En mintgrön gitarr kanske inte passar till röda kläder. 
Men att synas lite grann på håll är väl bra. 
    Sen har jag inte varit så förtjust i band som klär sig 
helt annorlunda, som the Ark som inte alls går omkring 
i scenkläderna hemma. Medan typ Stooges inte ser helt 
annorlunda ut när de går av scenen. Det tycker jag är 
coolare. Jag har aldrig riktigt fastnat för Michael Jack-
son grejen. Men det är ju bara vad man har för smak, 
det finns ju ingen trovärdighetsfråga i det direkt, det är 
bara scenkostym eller inte. 
    Sen är det ju skönt att ha scenkostym rent praktiskt, 
det är ju som att ha träningskläder. Man blir ju svettig 
liksom. Det är skönt att veta vad man ska ha på sig. Sen 
är det bra att ha separata kläder för turné för att de ska 
hinna torka innan nästa spelning. Haha, nu kommer vi 
in på lite andra detaljer men då kan man hänga dem 
under bussen där det är lite mer drag.“
Skiljer sig din stil privat och när du står på scen?
    “Extremt lite skulle jag nog säga. när jag spelar ten-
nis har jag en annan stil, men annars om jag gräver i 
ett potatisland eller om det är 30 minus eller 30 plus så 
har jag ungefär samma kläder. Eller om jag städar uppe 
i lokalen, det är därför jag har så smutsiga byxor nu, 
säger han och visar dammfläckar. Och det är samma 
som jag har på scen.
    Jag blev så less på det här med kläder ett tag så 
jag bara bestämde mig för att köpa byxor och skjortor 
av samma designer, en kille jag träffade i new York. 
Craig robinson heter han som syr åt mig, handsyr. 
Han har mina mått och jag bara beställer samma typ 
av kläder.” 
Gör han alla dina kläder? 
    “näe, han gör skjortor och lite udda plagg som jag 
aldrig använder. Han har gjort lite knasskjortor ibland 
och han har hittat på en grej, någon konstig slips som 
jag har innanför skjortan som jag har till scen, någon 
kavaj med förstäkta partier för att basen river upp tyget 
på olika ställen, lite lufthål under armarna och så. Så vi 
brukar göra lite sånt. Men de grundläggande grejerna 
är byxor med olika tjockt tyg, Tjockare för att det är 
vinter och tunnare på sommaren. Jag har 10 par och 
så köper jag nya när de går sönder. Eller ber Craig laga 
dem. Och skjortorna är bara lite olika fickor och de-
taljer, men det är samma grund. när jag var lite tjock-
are köpte jag den här, säger han och visar att den är lite 
stor över magen. Även bältet har han gjort i och för sig 
och hattar och lite allt möjligt. Men däremot brukar jag 
köpa kavajer och andra rockar och sådant begagnat. 
Jag blev så jävla less på att köpa byxor. Jag tycker att det 
är så jobbigt och tråkigt att köpa byxor och så passar de 
inte, så jag la ner den delen av mitt liv.” 
Hur kom du i kontakt med Craig? 
    “Det var 2007 tror jag, jag jobbade med Young Love 
som just gjort en kostym hos honom, så han tipsade 
mig. Sen hade interpol och Spencer Blues Explosion 
hans kläder mycket. Jag valde mest bara ut honom för 
att hans kostym såg bra ut. Sen är han en rolig person 
som känner lite andra människor som jag också känner. 
och nu har detta hållt på i fem år nu så jag har inte 
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varit och köpt någonting annat än skor och kavajer. 
    Det som är bra med det är att man kan låtsas vara 
miljömedveten, eller miljömedveten kanske man inte är 
men man vet var tygerna är gjorda och man vet att det 
är inte gjort av massa barn. Jag vet att de gör kläderna 
där i new York i en ateljé, de är vuxna människor. Jag 
kan även välja tygerna innan. Jag vet att det här inte 
kommer gå sönder för att det är ett tyg från England 
eller italien, det är inte från Taiwan. och sedan kan 
han ändra kläderna i efterhand om man som i mitt fall 
nu faktiskt blir smalare. Men när det är bra tyg, då får 
man även betala lite mer för det. Men produktionen 
går inte ut över någon människa eller så. och det är ju 
positivt om man har råd med det. 
    Samtidigt tycker jag också att byxorna... Jag har inte 
haft jeans sedan, vad heter han, Fares Fares hade jeans 
och skinnjacka i typ Euro Bonus tidningen 2005. Jag 
tänkte fan är det där rock n roll? näe, då slutade jag ha 
jeans. Sen dess har jag aldrig haft jeans. 
    Jag tyckte så här att alla har jeans, det här är ingen 
kritik mot de som har jeans, men varför ska man ha 
det? Det var ingen som hade det innan 1940. Sedan 
har det bara bestämts att nu ska alla ha jeans. Så nu ska 
jag ha gubbyxor, jag har bestämt mig för det. Men det 
är nog för att jag är en praktisk människa. och det är 
så tröttsamt att leta second hand byxor. För de passar 
ju aldrig. Då måste man ändå göra om dem och det är 
omständigt.
    Men det jag ville säga var att kostnaden för uppsydda 
byxor, jag har märkt att de håller ju ganska länge. om 
man slår ut det på tiden, ja det är inte därför jag gör 
det, men det är inte så dyrt som det kan verka.
    T-shirt kom jag på nu att det har jag heller aldrig. 
Men det är inget statement, det är bara att jag har för 
mig att t-shirt inte passar till de här byxorna antar jag. 
Så det är väl därför. 
    Men såhär. Det kan vara mystiskt, men jag har kom-
mit fram till att de som är äldre, de är ju smartare än 
de som är yngre. och de som är över 80, de är väldigt 
praktiska av sig. Min farmor vet att ja det här är det 
bästa sättet att göra si och så på.  Så då tänkte jag att 
många äldre har, eller de har jeans nu i och för sig, men 
vad har gubbmänniskor? Brynja, ja det är bra för då 
blir det inga svettfläckar på skjortan. Allt har ju någon 
slags mening i en kostym och så. Att man har hölster, 
ficka för droger eller vad som helst. Folk har ändå tänkt 
med grejerna. Ska man titta på någon ska man inte tit-
ta på barn, de är liksom inte smartast. Mitt barn klär sig 
i prinsessklänning och konstiga grejer. Ska ha skorna på 
när hon sover och det är inte så bra. Så då tänkte jag att 
man ska titta på lite äldre, de vet bäst.”
Du tänkter alltiså mer på funktion än estetik?
    “Ja väldigt praktiskt. Jag orkar inte kombinera ihop 
plagg. Jag har inte massa lila, rosa, grönt och blå. Jag är 
lite Steve Jobs med typ 500 turtleneck, svarta.”
Fast han hade jeans.
    “Haha, han hade väl 500 jeans och 500 turtlenecks. 
Jag har lite andra skjortor men, men i princip har jag 
bara svarta skjortor.”

Så att allt passar ihop? 
    “Ja, exakt! Så det är lite av en störning som jag har. 
Men det är skönt att slippa bry sig. 
    Sen finns det ju en till jag kan berätta om. Johnny 
Cash körde ju lite “men in black” och det finns en låt 
som handlar om varför han valde att bära svart och 
det är ju smart tänkte jag. Och sen finns det lite an-
dra band, Music Machine hade bara svart och en svart 
handske, det är ändå en rätt grym grej. Det är en feg 
färg svart, men ändå. Den funkar bra tycker jag. Det 
går ofta att ha, även om det är skitvarmt.”
Är det någon gång du har klätt dig i någonting 
du har känt dig helt fel i? Som du liksom skäms 
att du haft på dig? 
    “Ja säkert. Dels när någon stylist har vart involverad. 
Jag är ganska van att ha de här kläderna nu. Jag har 
dem jämt, så om jag skulle åka till Åre och åker skidor 
skulle jag fortfarande ha de här kläderna. Men man är 
ju utklädd när man jobbar med stylister och har en säk-
erthetsnål i ryggen. Det är ju för en bild.
    nu går jag ju omkring i mina tenniskläder också. Jag 
är ju fan 37 år, har gått över gränsen och tycker inte 
att det är pinsamt. Men jag minns inte. Jag har inte 
så mycket t-shirts med budskap heller, det kanske man 
tycker är lite pinsamt. 
    och ibland kan man känna sig som en kypare. Jag 
var på US open någon gång och hade på mig någon 
jävla slips, sen märkte jag att alla som serverade hade 
typ likadan slips, så jag var tvungen att ta av mig den för 
det blev lite pinsamt. 
    om man är renrakad kan man inte ha kostymgrejer 
om man inte är lite äldre och har potatisnäsa som John-
ny Cash. Eller med stort hår och brillor. Man måste 
som balansera upp det för att inte se ut som någon 
champangekypare. Eller taxichaufför om man har ko-
stymbyxor och skjorta och skinnjacka. Det kan funka 
ibland, men det är svårt det där att vara renrakad. 
    Jag har den senaste tiden, som jag har hittat via ten-
nisen, börjat använda en vanlig baseballkeps. Men då 
måste man också ha skägg till känner jag. Så när jag har 
ordentlig skäggväxt kan jag ha det, för annars ser man 
ut som nån jävla försäkringsförsäljare.” 
Jag har läst att er låt Young Folks har spelats på 
modevisningar, stämmer det? 
    “Ja det har jag också läst. Det var ganska tidigt där 
2006. De plockade upp den rätt snabbt och det var nog 
mycket pågrund av Colette, som är både en affär och 
en person, som är väldigt inflytelserik i Paris. Jag tror 
Paris började sen gick den även på andra ställen. ofta 
är det låtar som är lite populära eller en viss stil som 
funkar på modevisningar och det var väl ett år där. Det 
är väl roligt. Jag har aldrig sett någon sån grej men även 
när jag har jobbat med Lykke, hon har spelat på någon 
visning sådär. Men jag vet inte, är det speciellt? Jag har 
aldrig varit på någon visning, så jag vet inte.”

“Jag är lite steve Jobs med typ 
                       500 turtleneck, svarta.”
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Ej vattentvätt

Får ej strykas

Tål ej klorblekning

Maskintvätt 40°C

Varmt strykjärn

Får ej torktumlas

Maskintvätt 60°C

Ej kemtvätt

Torkas hängande

Handtvätt

Svalt strykjärn

Klorblekning 
tillåten

Maskintvätt 40°C 
skontvätt

Hett strykjärn

Torktumlas

Maskintvätt 60°C 
skontvätt

Kemtvättas

Plantorkas

För att vara stilfull behöver du tvätta dina kläder när du 
använt dem. Att lukta illa eller ha smutsiga kläder förstör 
din look. Viktigt för att dina kläder ska hålla i längden är 
att du tvättar dem på rätt sätt. Du bör alltid följa tvätt-
rådet som finns på plaggen. Det kan även vara smart att
kolla hur kläderna ska tvättas redan i butiken. Om ett 
plagg behöver kemtvättas kommer det betyda extra 
kostnader för dig.

TVÄTTRÅD
-Packa inte tvättmaskinen 
knökfull. Tvätten måste 
kunna röra sig en aning 
för att bli ren. 

-Sköljmedel reder ut tygets 
fibrer. Detta gör att plag-
get blir mjukare och håller 
längre. 

-Välj tvättmedel utifrån 
vad du ska tvätta. Vittvätt 
som är väldigt smutsig mår 
bäst av ett tvättmedel som 
innehåller blekmedel. Till 
kulörtvätt med färger du 
är rädd om använder du 
ett medel utan blekmedel 
som skonar färgerna. 

-Att använda fel torkmetod 
äventyrar plagget minst lika
mycket som att tvätta det
på fel sätt. 
    En för hög temperatur 
gör att plagget krymper och 
om du råkar hängtorka en 
dyr ulltröja som egentligen 
ska plantorka kommer du få 
dig en tråkig överraskning. 

I TVÄTTSTUGAN

TIPS FRÅN SKOMAKAREN!
Investera
Det slängs väldigt mycket skor idag och 
det är inte hållbart i längden. Bättre att 
satsa på ett par dyrare skor som du tar 
väl hand om. 

Köp läderskor! 
De håller och de kan tas hand om. Se 
till att det är äkta då det finns mycket 
fuskskinn i butikerna nu. 

Ta hand om dina skor! 
Om du vill att dina skor ska hålla är det 
viktigaste att du tar hand om dem.
- Smörj in skorna
- Klacka om dem när gummit nötts ner 
(helst innan). 
- Sula om skorna när de blivit hala.
- Fetta in skorna 
- Använd aldrig ett par skor två dagar 
i rad för att fukten ska hinna försvinna 
mellan användningarna. Av värmen och 
fukten nöts skorna mer. 
    Det spelar ingen roll hur dyra skor 
du köper, tar du inte hand om dem 
kommer de slitas och gå sönder.

Det går att laga
Nästan allt går att laga hos en skomak-
are. Hål, dragkedjor, klackar, sulor. Men 
klacka om skorna innan de nötts ner till 
klacken. 

Skippa silvertejpen
Silvertejp går att använda på mycket 
men inte för att laga skor. Skomakaren 
brukar neka att laga skor som är tejp-
ade med silvertejp då den i princip är 
omöjlig att ta bort. 

Favoriter
Tycker du om ett par skor ska du ta 
dem till skomakaren. Så länge du tycker 
att det är värt pengarna att laga skorna 
ska du behålla dem. Börjar du tycka att 
det är för dyrt med lagning är det dags 
att kasta och köpa nya.

GO GO GO!
Ditt val av skor kan höja en outfit till skyarna samtidigt som fel val kan förstöra 
för dig helt. På följande sidor har vi bland annat träffat en designer som visat oss 
bakom kulisserna vid tillverkningen av ett par handgjorda skor. Vi ger dig även en 

skovårdsguide och ovan kan du ta del av skomakarens bästa tips.



26 27

Både hennes pappa och farfar har arbetat som 
skomakare och Viktoria har lärt sig det yrket av sin 
far, men när hon var yngre ville hon inte gå i sin 
pappas fotspår. Hon hade ingen plan på att flytta 
hem till lilla Skellefteå igen heller, men efter att ha 
bott utomlands i 7 år blev hemlängtan lite för stor. 
Hon flyttade hem och startade sitt företag där hon 
säljer handgjorda herrskor. 
    “Det som är speciellt med handgjorda skor är 
att varje par är unikt, ingen sko blir precis som en 
annan.”
    De vanligaste handgjorda skorna är randsydda 
medan Viktorias skor är durksydda.  Hon menar 
på att det inte är så stor skillnad i hållbarheten 
mellan de två teknikerna. Det har med hur lätta 
de är att sula om att göra. Men med durksöm kan 
hon hålla ner priset på sina skor. 
    “Mina skor kostar 6000 kronor, det är billigt för 
att vara ett par handgjorda skor. De kommer hålla 
livet ut, förutsatt att de tas omhand. Mina kunder 
ska se det som en investering.” 
    Hon säljer sina skor till män som har kunskap 
om skor och förstår vad de betalar för .
    “Mannen jag designar åt är mellan 20 - 35 år 
och bor i en storstad. Han går omkring i väl-
skräddade kläder, är väldigt modemedveten men 
springer inte och köper de senaste trenderna. Han 
har en bra inkomst, han har råd att kunna köpa 
kvalitetskläder och skor eller i alla fall spara ihop 
pengar till det. Han läser bloggar och är insatt i 
mode som ämne.” 
    Viktoria valde att rikta in sig på herrskor då 
hon såg en större möjlighet att etablera sig på den 
marknaden. 
    “Det svämmar över av damskor och herrar vill 
mer satsa på tidlöshet och kvalité. Sedan finns det 
inte så stort utbud av herrskor idag.” 

Viktoria Nilsson är skomakardottern som från början var intresserad av mode och 
kläddesign. Hon läste mönsterkonstruktion i Göteborg och flyttade sedan vidare 
till London för att bli kläddesigner. På London College of Fashion växte ett intresse 
för att designa skor fram, och idag tillverkar och säljer hon skor i sitt eget märke. 

    På moodboarden sitter bilder på välklädda män, 
de hon designar åt.  
    “Jag har ingenting specifikt jag inspireras av 
men hittar mycket inspiration på internet. Jag hade 
tur att bo i London under min utbildning, det är
en inspirerande storstad att bo i. Men samtidigt 
känner jag mig minst lika inspirerad här i Skellef-
teå. Det är mycket tack vare internet och tillgängli-
gheten via bloggar.
    Just designen kommer jag fram till genom att 
leka och känna magkänslan vad jag tycker är 
snyggt. Jag designar moderna men ändå klassiska 
skor.”
    Det som utmärker Viktorias skor mest är detalj-
erna i laxskinn. Laxskinnet började hon använda 
i sitt examensarbete som hon arbetade med under 
ett år i London. naturgarvat laxskinn som hon 
använde sig av tyckte hennes lärare var originellt. 
Det tyckte även Viktoria och tog med sig det i sitt 
företag. i övrigt använder hon nötskinn. 
    “Det ska vara naturgarvat skinn, det är det 
kunderna efterfrågar och det känns som rätt väg 
att gå.”
    “På skolan fick vi lära oss mycket om mode-
industrin, trender och hur du ska kunna skapa 
kollektioner på rullande band. Men jag blev lite 
less på hur det fungerar. Jag håller mig till min 
design och skapar en ny modell när jag känner mig 
redo för det. Jag har en huvuddesign och håller nu 
på med en prototyp till sko nummer två. när sko 
tre kommer har jag ingen aning om, men jag kän-
ner ingen press på mig att leverera någonting nytt. 
Jag vill hellre satsa på kvalité och lansera en sko jag 
är nöjd med.”
    “Men ärligt talat blir jag aldrig riktigt nöjd. Det 
finns alltid saker jag vill ändra på. Jag måste öva 
mer för att skorna ska bli perfekta.” 

Design
Jag börjar med att skissa och försöka hitta fina li-
njer. Med hjälp av maskeringstejp fasttejpad på en 
läst ritar jag upp skons design. När jag är nöjd är 
det dags att göra mallar. 

Skära & sy delar
Varje del skärs ut för hand utifrån mallarna.  Det 
är naturgarvat nöt- och laxskinn jag använder som 
material. Delarna sys därefter ihop. Det är lite 
knepigt då en sko är ett 3d-objekt och inte kan 
ligga platt som när man syr kläder.

Lästa
De ihopsydda delarna sätts på en läst och pinnas. 
Jag börjar med att först spika fast fodret. Därefter 
sätter jag fast bakkappan följt av framkappan. Del-
arna limmas fast och spikarna tas bort. När det är
gjort pinnas ytterskinnet fast. De enda spikar som
får sitta kvar är de som sitter i hälen, då det områ-
det slits mest när skon används. 

Sulan
Jag skär ut sulan ur dess material. Därefter fyller 
jag upp med kork eller filt under skon innan sulan 
limmas fast och sedan sys. Jag använder mig av 
en durksöm på mina skor som sys underifrån till 
skillnad från den vanligare randsömmen som sys 
ovanifrån. 

Finlir
Det är nu dags att finslipa skon genom att skära 
bort överflöd, putsa och fixa det sista. Det är 
oftast det här som tar mest tid i processen. Jag 
signerar även alla mina skor för hand och numre-
rar dem. 

Klart
Min sko är nu klar och redo att användas. 

Följ med  bakom kulisserna när sko-
designern Viktoria Nilsson visar oss 
hur ett par handgjorda skor blir till.

FRÅN SKISS TILL SKO

viKtORiA NiLssON
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sKOvÅRd

impregnering
Den enklare varianten av skovård i sprayform finns
 i diverse utföranden, du bör välja den som passar 
materialet i den sko som behöver extra skydd. Tänk
på att materialet goretex som låter dina fötter andas 
kan stängas igen om du använder fel impregnerings-
spray. 
    Fina skor kräver omtänksamhet och impregneras 
därför inte, de tas om hand på ovanstående vis.

Det spelar ingen roll hur dyra skor du köper, tar du inte 
hand om dem kommer de slitas och gå sönder. Här listas 

det grundläggande inom skovård.

svart skinnsko
En blank skinnsko rengörs på följande vis: Ta en 
trasa och fukta en aning för att lösa upp intorkad 
smuts, sedan använder du antingen skokräm i pas-
taform och arbetar in med en trasa, eller så tar 
du en hederlig klick skokräm och en borsta och 
arbetar in i skorna. 
    när detta har torkat in använder du skoputs som 
du använder en annan borste till och putsar tills du 
uppnått önskad glansnivå. Tänk på att det är svårt 
att få skorna glansigare än vid köptillfället.

Brun skinnsko
när det kommer till ett par bruna skor är proces-
sen liknande men med en skillnad, du bör undvika 
en brun skoputs då det är väldigt svårt att hitta en
med exakt samma bruna nyans som skorna. 
Använd istället en genomskinlig skoputs för att un-
dvika en ljusare eller mörkare streck om du skulle 
råka gå emot något på skon.
    Ett par riktigt fina skinnskor skall rengöras och 
poleras/smörjas efter cirka två till tre användning-
stillfällen.

Mockasko
när du har ett par mockaskor vars renlighet inte 
sett dagens ljus på ett tag går du tillväga på följan-
de vis: Du skall först använda en typ av skumtvål 
som du tvättar dem med, de kommer då att ändra 
nyans en aning. rekommenderat är att du tvättar 
båda hela skorna oavsett om det bara är den ena 
som fått sig en rejäl smutsfläck, efter detta skall 
en flytande skokräm användas för att få en elegant 
polish. Denna appliceras med en mockaborste som 
du hittar i din närmaste skobutik. Tänk då på att 
borsta åt samma håll hela tiden, i och med att det 
är insidan på lädret som är riktat utåt och är en 
aning hårigt.
    Borstar du åt olika håll blir effekten liknande 
den som blir om du borstar ditt huvudhår åt olika 
håll, den uppfattas som ovårdad. Se till att sprida 
denna skokräm jämnt över skon då denna kommer 
lämna en mörkare ton.

tygskor
Har du likt många andra livsnjutare inte ork att 
spatsera omkring i finskor under sommarmånad-
erna kan det hända att ett par skor i tyg får klä 
dina fötter. Dessa typer av skor har ett gemensamt 
problem. De blir lätt smutsiga, när de blir smutsiga 
är de inte lika fina längre. Då ska du INTE slänga
in dem i tvättmaskinen eller badda dem i ett vatt-
enbad tillsammans med något fettlösande rengö-
ringsmedel (typ tvål, tvättmedel eller diskmedel)
detta kommer lösa upp limmet som håller tygdel-
arna fast emot sulorna och resultatet kommer i nio 
av tio fall sluta med en gulaktig rand mellan sulor 
och tyg eller att sulorna helt enkelt lossnar. Använd 
istället ett cleaningblock som du brukar på samma 
vis som när du skrivit fel med en blyertspenna, du 
suddar bort smutsen.
    Tygskor används ibland utan strumpor, detta är 
behagligt men lämnar en viss odör efter sig, denna 
undviker du enklast genom att använda en nätt 
sula som du vädrar mellan användningstillfällena 
eller så slänger du in skorna i frysen över natten.

Behåll formen
Mellan användningarna skall ett skoblock i opolerat 
cederträ användas, detta för att denna trätyp i ett 
opolerat utförande suger åt sig fukt bättre än andra 
trätyper. Skoblocken finner du hos alla skoförsäljare 
och skomakare och går för en hundring paret. Klär 
du gärna fötterna i skinnstövlar finns en uppblåsbar 
variant för dessa om du vill slippa fula veck.

OBs!
Det händer att skotillverkare har egna rengöring-
sprodukter till sina skor, dessa bör i den mån det 
är möjligt användas för att förenkla eventuella 
reklamationer.

KNUtAR
Har du tänkt på hur din skosnörning gör skillnad?
Horisontella linjer ger ett mer sofistikerat intryck än de
 korsade. Tänk på det nästa gång du knyter dina skor!

KLACKAR
Se till att du faktiskt kan gå i dina klackar. Känner du dig 
instabil kommer du att se mycket snyggare ut i ett par platta 
skor. Får du ont i fötterna ska du inte klaga, du har själv gjort 
valet av skor. Ta med ett extra par skor eller håll tyst. 

           (          )   TiD LöS
Att hålla tiden är en respektfull handling mot din omgivning, 
en handling som bör vara stilfull och snygg. Skillnaden mellan 
en vanlig klocka och ett ”timepiece” är att en vanlig klocka 
bara visar tiden. Ett timepiece är mer som en juvel eller ett 
konstverk. Den perfekta klockan täcker inte hela handleden 
men är ändå bredare än armbandet. Välj med omsorg. 
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ACCESSoArEr 

It’s all in the details!

Med väl valda accessoarer adderade till dina 
baskläder kommer din look kännas intressant. 

Det är detljerna som blir utmärkande för din stil.
Använd gärna accentfärger och mönster men 

kom ihåg att less is more.

väsKAN
investera i en riktigt snygg väska och den 
kommer att rädda dig de dagar du inte 
orkar klä upp dig. Välj en lagom stor stor-
lek för att rymma allt du behöver. Tänk 
också på att välja en färg du inte ledsnar 
på då den ska följa dig dag efter dag. 
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Att knyta en slips är någonting  som varje 
man (och kvinna för den delen) bör kunna. 
Det finns många varianter av slipsknutar 
och här visar vi en av de vanligaste som 
kallas för en halv Windsor.

slipsknuten

Gällevarehäng och myntinkast har aldrig varit (och kommer 
aldrig bli) snyggt. Låt byxorna sitta där de ska med ett bälte. 
Satsa på ett i äkta läder med ett snyggt spänne.

SKÄrP DiG
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UV-SKYDD
Det som är viktigt när du köper solglasögon är att 
de har ett bra solskydd. Undvik att köpa de enkla, 
billiga solglasögonen i vanliga butiker. För trots att 
det står att de skyddar 100% mot UV-strålning är 
detta inte alltid helt sant. Det finns olika typer av 
UV-strålning i solljuset och de billiga glasen skyd-
dar kanske 100% mot en av dem. Dina ögon kän-
ner ett välbehag med dessa, men de tar skada av 
den övriga strålningen utan att du märker av det. 
Hos en optiker däremot, kan du vara säker på att 
alla solglasögon godkända och skyddar som de ska. 
BåGAr
Hos optikern är prisnivån högre, så tänk på att 
noggrant välja ett par bågar som du tycker om och 
som passar just dig och din stil. Det finns riktlinjer 
utifrån vilken ansiktsform du har att gå efter, men 
det är väldigt individuellt hur ett par solglasögon 
passar, så ta dem med en nypa salt. Det viktiga 
är att du ska känna dig bekväm och snygg i dem. 
Köper du ett par bågar som stämmer överens med 
din personlighet, stil och ansikte kommer du kunna 
använda dina bågar även när de är omoderna och 
ändå kännas helt rätt. 
    Välj även ett par bågar som sitter bra. Det finns 
inget mer störande än när bågarna sitter obeha-
gligt på näsroten eller har för långa skalmar och 
åker fram på näsan.

FöR SYNS SKULL

GLAS
Det finns många olika typer av glas att välja bland. 
Speciellt sportglasögon har en uppsjö av olika glas 
med egenskaper anpassade för olika aktiviteter, 
miljöer och väderförhållanden. Har du speciella 
behov för dina glas, rådfråga din optiker när du 
ska välja. Annars är det en smaksak vilka glas man 
gillar. Som solskydd fungerar brunt, grått och 
grönt glas mycket bra.
    Kör du mycket bil bör du investera i polariserat 
glas som tar bort störande reflexer. Det tar till 
exempel effektivt bort blänk från vatten, varm eller 
blöt asfalt och andra typer av plana reflekterande 
ytor. Kontrasten i dessa glasögon är större tack 
vare de minskade reflektionerna. Du blir mer 
avslappnad och mindre trött i ögonen. Skillnaden 
är stor jämfört med vanliga solglasögon. 
    Har du ett synfel kan det även vara en mycket 
god idé att få dina solglasögon slipade så du slip-
per linser när solen dyker fram och du vill skydda 
ögonen. 

    Att köpa ett par solglasögon med bra glas och 
som sitter bra är en god investering. Satsa på ett 
par som passar just dig. För syns skull!

Vi i norden är duktiga på att skydda oss med solskyddskräm på sommaren, men många 
glömmer bort att även skydda ögonen. Ett par solglasögon ses av många enbart som en acces-
soar, men är ett viktigt skydd för ögonen; ett organ du i det långa loppet bör ta väl hand om!  
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Ovalt ansikte -  Passar i de flesta typer av bågar så 
länge de står i rätt proportion till ansiktet så känn 
dig fri att experimentera!

runt ansikte - För att skapa kontrast i rundheten 
bör du titta närmare på en båge med räta, skarpa 
linjer. Prova mer kantiga, rektangulära bågar eller 
geometriska former. Undvik små runda bågar och 
stora bågar som får ditt ansikte att se rundare ut.

Fyrkantigt ansikte - överväg en båge med runda 
former. om bågens övre linje går upp till ögonbry-
net, tonas hakans linjer ned. ovala bågar ger en 
mjukare käklinje. Undvik kantiga bågar.

Avlångt ansikte - Satsa på en båge som täcker my-
cket av ansiktets mitt. Prova lite större, fyrkantiga 
bågar för att skapa balans. Undvik små, kantiga 
bågar.

Hjärtformat ansikte - Undvik för stora bågar med 
kraftig näsbrygga och fyrkantiga former.

Lång näsa - Välj en båge med låg eller dubbel 
näsbrygga som gör att näsan ser kortare ut. Eller 
ett par kattliknande bågar som får näsan att se 
mindre ut.

Liten näsa - Satsa på bågar med hög näsbrygga 
som får näsan att bli längre. 

väLJA BÅgAR

Kom ihåg!
Skydda dina solglasögon mot repor på glaset 
och andra olyckor när du inte använder dem. 
Det gör du på bästa sätt i ett hårt fodral. 

När du väl ska investera i ett par solglasögon bör du välja bågar 
med omsorg. Nedan följer några riktlinjer utifrån vilken ansikts-
form du har. Ta dem dock med en nypa salt då bågarna även 
måste stämma överens med din personlighet och stil. Tänk på att 
generellt kräver ett litet ansikte små bågar och ett stort ansikte 
större bågar.  

Klassiker
Klassiker bland solglasögon är bland andra Ray Bans 
Aviator och Wayfarer. Två modeller som hängt med 
länge. Aviatorn med din dubbelbrygga har härmats av 
flertal andra märken i olika versioner.
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RAY BAN AviAtOR

Det sägs att det var en testpilot som skadat 
sina ögon efter en flygning som kontaktade 

Bausch & Lomb och bad dem skapa ett par sol-
glasögon till armén. Kriterierna var att de skulle ge 
skydd och samtidigt se sofistikerade ut. Prototypen, 
som kallas för Anti-Glare, hade en ram som vägde 
150 gram. De gjordes av guldpläterad metall med 
gröna linser av mineralglas för att filtrera bort 
infraröda och ultravioletta strålar. Glasen gjordes 
droppformade för att passa i de goggles som de 
amerikanska piloterna hade. Piloterna i amerikans-
ka flygvapnet började genast använda denna mod-
ell. Året efter, 1937, tog Bausch & Lomb patent på 
modellen och den lanserades för allmänheten.
    ray-Ban Aviator blev en välkänd modell bland 

De pilotbågar vi känner till idag skapades redan 1936 av ingen annan än Ray Ban. Varför 
modellen kallas just pilot, eller på engelskan aviator, är för att de utvecklades specifikt för 
piloter. På 30-talet behövde piloterna i det amerikanska flygvapnet ett par solglasögon för att 
slippa bländade reflexer och Ray Bans design uppfyllde dessa krav. 

folket när en högt uppsatt general i den ameri-
kanska armén fotograferades med dem på sig i 
Filippinerna under andra världskriget 1944. Bilden 
spreds över världen och publicerades i flera tidn-
ingar, därmed blev modellen populär och började 
snabbt ses utanför armén. 
    Sedan pilotbågens debut, har den behållit sin 
design oförändrad och är fortfarande en stan-
dardmodell för militära piloter världen över. Den 
pilotbåge som säljs idag är alltså exakt samma som 
originalbågen med guldpläterad ram och grönt 
glas. Den har kommit i andra, utvecklade varianter 
under åren men originalet har alltid funnits kvar 
utan ändringar. Det är en folkkär modell och en 
tidlös klassiker - ett säkert kort att investera i. 

Vilka hattmodeller är tidlösa?
“Det som är trendigt är alltid någon modell som 
fanns förr, så det spelar nog ingen roll vilken man 
väljer så länge man trivs. Hatt är en tidlös huvud-
bonad. Vi tar in samma modeller hela tiden, det 
som ändras är färger och mönster. Kepsar, bask-
rar, hög hatt, turban, plommonstop mm.” 

Vilka material ska man satsa på när man 
köper hatt? “På vintern är hattarna gjorda i filt 
och kashmir och på sommaren är det bomull, 
linne och strå så klart!”

Om man vill att hatten ska hålla bra, hur tar 
man hand om den? “För att hålla sin hatt i fint 
skick ska man ånga och borsta dem som är gjorda 
i filt. Det går även att forma om hatten när man 
ångar den.” 

Så om jag hittar en fin hatt på mormors vind 
som inte riktigt passar går den att töja till 
rätt storlek? “Ja om det inte är för stor skillnad. 
Man kan töja en hatt någon storlek och det går 
även att förminska. Eller visste du varför det sitter 
band på insidan av hatten? Det är för att man 
ska kunna lägga in remsor av kork och på så sätt 
minska hatten någon storlek.” 

Finns det några riktlinjer för vilken typ av 
hatt man passar i? “En lång person kan gärna 
ha ett brett brätte, medan en kort person som jag 
skulle satsa på ett mindre brätte för att kompens-
era proportionerna. Sen kan man tänka på hur 
spetsig eller rund hatt man har i förhållande till 
sin haka och ansiktsform. Men det viktigaste är 
nog attityden. Känner du dig osäker i hatt kom-
mer det synas och inte alls se bra ut. Hitta en hatt 
du trivs i och våga bära upp den.” 

Hatt är en huvudbonad som alltid varit stilig. För att ta 
reda på mer om denne vände vi oss till Hattbaren på 
Götgatan i Stockholm. Butiken är fylld med hattar i olika 
modeller, material, färger och mönster. Moe Alazzawie 
berättar för oss att Hattbaren är en av de äldsta butikerna 
på Götgatan. “Förr kryllade det av hattbutiker, folk köpte 
hatt som strumpor och kalsonger”. Butiken som snart firar 
hundra år har det största utbudet av hattar i Norden.

Din hattstorlek är samma som omkretsen av ditt huvud. 

I Europa mäts den i cm och i Nordamerika i tum.  

KöPAHATT
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MAtCH?

Till vänster kan du se ett plagg och 18 sätt att bära 
upp det på. Skinnjackan är bara ett av många plagg som finns 
i garderoben och att kunna matcha ihop dem på ett bra sätt 
tillsammans med accessoarer, är nykeln till en snygg stil. Lite 
som att blanda ingredienser tillsammans för att en maträtt 
ska smaka bra. På de följande sidorna tar vi upp lite mer om 
att kombinera plagg, färger, material och accessoarer.
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SÄKERT KORT
Har du en klädkris och inte vet vad du ska ha på 
dig finns en enkel lösning. Dina snyggaste blåjeans 
tillsammans med den vita t-shirten kan inte gå fel. 
Klä upp med snygga skor och en accessoar du gillar. 

BALANSERA
om du klär dig i ett utstickande plagg eller en ex-
trem färg bör du tona ner resten av outfiten för att 
det inte ska bli för mycket. Balans är ett av de bästa 
knepen för en bra outfit. Det gäller även tvärt om; 
om du har en väldigt basic klädsel bör du addera 
en detalj som ger det lilla extra för att du ska slippa 
uppfattas som tråkig.  

BLANDA MATERIAL
Ett säkert kort som många brukar använda sig av är 
helsvart. Det är även någonting som i längden inte 
alls är spännande eller kul. om du vill klä dig i hel-
svart kan du arbeta med att blanda olika material 
för en mer levande look.

LAGER PÅ LAGER
En mer levande look kan du även få genom att 
arbeta med lager på lager. Gärna enfärgade plagg 
som går ton-i-ton och med olika material och 
längder.

SILUETT
Arbeta med siluetten när du kombinerar dina plagg. 
Kanske bryta av en rymlig överdel men en tajt 
underdel. 

KONTRASTER
Svart med vitt, skinn med spets, rock möter roman-
tik. Att arbeta med kontraster är ett bra sätt att ge 
liv i en outfit. Se bara till att det är smakfullt. Bryt 
av det ena med bara en liten detalj av det andra, låt 
det inte bli 50/50. 

LESS IS MORE
Det är alltid ett säkert kort att hålla det enkelt. En 
gammal regel är att alltid plocka bort en accessoar 
innan du går hemifrån för att slippa risken att se ut 
som en julgran.

LESS iS MorE, 
MorE or LESS

VITT MED VITT OCH 
SVART MED SVART, ELLER?
    För en harmonisk balans får du använda 
max tre olika färger i samma klädval. En av 
dessa bör vara en basfärg. Vi råder dig att 
inte använda motsatsfärger som röd tillsam-
mans med grön, då ögat tycker att det är 
ansträngande att titta på. Det är snyggare 
och mer harmoniskt att matcha färger som 
ligger nära varandra i färgcirkeln. 

MöNSTER ELLER ENFÄRGAT?
    när det kommer till att matcha mön-
ster och färger finns det flera gamla regler, 
en av dem är två delar enfärgat och en del 
mönstrat. Detta syftar till exempel på en del 
kostym, en del skjorta och en del mönstrad 
slips. Den regeln kan fungera någon gång 
då och då men blir i längden lika underhåll-
ande som en kall grå dag i november. Vill 
man däremot köra på ett säkert kort som går 
hem hos såväl svärmor som chefen är regeln 
något att ha i biaktning.
    när du klär dig i färgglada mönster kan 
du tänka på att plocka upp en av färgerna i 
mönstret och använda på en accessoar som 
dina skor eller väskan. 

METALL OCH SKINN
    Som regel kan man säga att alla access-
oarer i metall ska vara i samma färg, likaså 
de delar som är av skinn. Har du en silvrig 
klocka med svart skinnarmband bör du ock-
så ha svarta skinnskor och svart skinnbälte 
med silvrigt spänne. Har du en kavaj med 
bruna knappar ska du då använda bruna 
skor och brunt armband på klockan. 

Det är lite som att gå in på en snabbmatsrestaurang där du matchar 
huvudrätt, tillbehör och dryck. Framför spegeln matchar du överdel, 
underdel och skor.

“

MATERIAL
    när det kommer till att matcha olika plagg
handlar det inte bara om färg och mönster, 
nej det handlar lika mycket om kvalitéer, 
ytor och tjocklek. En extremt lätt och tunn 
linnekostym gör sig inte alls snygg tillsam-
mans med flanellskjortan, ullstrumpor och 
vandrarkängor. Matcha hellre denna med 
en lika tunn skjorta, seglarskor eller ett par 
espadrillos. Vill du hänga på dig flanellen 
bör du välja en kavaj eller byxor vars tjock-
lek motsvarar denna. 
    om du är experimentellt lagd kan du 
givetvis få till en utstyrsel där du mixat och 
matchat kontrastrikt mellan olika material 
och ytor som går hem hos de flesta men det 
kan krävas lite övning. 
    Kläders tjocklek och ytor går i nio fall av 
tio hand i hand med dess ytegenskaper, ull 
är tjockt och luddigt medan siden är tunt 
och slätt. Försök alltså att hitta ett par tunna 
strumpor till dina släta och upputsade fin-
skor!

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
    när du efter lite om och men funnit en ut-
styrsel med liknande tjocklek och yta är det 
ändå bara inte att köra på, plaggens tänkta 
användningsområden bör vara desamma. 
Låt oss ta exemplet att idrottsskorna och 
kostymen går ihop i både färg och tjocklek, 
men på grund av dess ursprungliga använ-
dningsområden går de lika bra ihop som 
trianglar och cirklar.

Sättet du väljer att kombinera ihop dina kläder på är  avgörande för din stil. Hur 
du blandar färger, mönster, material, plagg och accessoarer. Att matcha kläder 
med varandra kan vara lite knepigt. Det räcker inte med att bara ha enskilt fina 
plagg om du inte kan kombinera dem på ett smakfullt sätt. Här ger vi dig några 
riktlinjer att följa om du inte vill se helt och hållet bortgjord ut. 
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skepp o’hoj!skepp o’hoj! Inspireras av sjömän och det marina modet när 
du lättar ankare och ger dig ut på havet. Färg-

skalan går i blått, vitt, rött och tillsammans med 
klassiska ränder styr du stilen i hamn. Det är 

en tidlös kombination som återkommer årligen 
när solen börjar ge hopp om sommardagar på 

havets kluckande vågor.
Modeller: Victoria Holmlund & Linus Jonsson Styling: Elin Karlsson Foto: Linus Jonsson & Elin Karlsson
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Indian        spirit

När fjädrar och fransar blandas med jordnära färger och 
grafiska mönster får indianen liv. Ett par mockasiner på 
fötterna och du är redo att springa på de gömda stigarna 
i skogen och måla allt med färger i en vind.
Modell: Vanessa Martinez Styling: Elin Karlsson Foto: Linus Jonsson
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Modeller: Linus Johansson & Amanda Eriksson Art Director: Elin Karlsson Fotograf: Linus Jonsson

STICKAT 
UTOMHUS
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KAVAJEN
Längden på kavajen bör vara såpass lång att rump-
an precis täcks. Antal knappar på framsidan skall 
hållas sparsmakat, en, två eller tre knappar i höjd. 
Mer än så kommer se ut som en felsydd jacka eller 
något du funnit på ett överskottsbolag. Men om du 
vill hålla dig till en kavaj rekommenderas två knap-
par, av dessa knäpps enbart den översta, detta gäller 
alla kavajer. Man bör aldrig knäppa den understa 
knappen, denna regel gäller även för väst i en tre-
delad kostym. Har du bara en knapp på kavajen 
kan denna vara knäppt, men bara när du står still, 
på detta vis kommer kavajen att alltid falla så snyggt 
som möjligt.  
    Antalet slitsar (skärningarna på baksidan, glöm 
inte att sprätta upp dessa!) är efter personligt tycke 
och smak. De varianter som erbjuds är den ameri-
kanska som innebär att du inte har några slitsar, den 
italienska som är en enkel i mitten och den brittiska 
med två. Denna från tiden då man red på häst för 
att ta sig från punkt A till B. Då slängde man upp 
tygstycket som hamnar i mitten mot hästens rygg 
för att undvika att denna skulle skrynklas. 
    Axlarna ska inte strama åt över dina egna och 
inte heller hänga utanför. nacken skall sitta intill 
din nacke när du står upp. Ärmarna på kavajen 
skall sluta precis vid handloven, så att manschet-
terna och manschettknapparna (om skjortan kräver 
sådana) visas.
    Det sista du kollar innan du går till kassan med 
din kavaj är att den inte veckar sig i nacken hori-

sontellt och skapar en så kallad nackhylla. Skulle du 
ändå tycka om kavajen är detta tillsammans med de 
mesta små bekymmer enkla ingrepp för en skick-
lig skräddare. Det är trots allt kring en av hundra 
kavajer som kommer sitta perfekt första gången du 
testar den! 

BYXORNA
Byxorna ska hängas på höftbenen och ett bälte ska 
inte behövas. Syns fickpåsarna till bakfickorna igen-
om är byxorna för tajta. Blir det veck på byxorna 
när du drar åt ett bälte i midjan är de för stora.
    Vidden på byxornas nedre öppning bör i vissa fall 
modifieras om de skulle vara för vida, för varken du 
eller jag vill att din kostymunderdel förväxlas med 
ett par mjukisbyxor utan resår.
    Längden på byxorna avgörs av din underkropps 
längd, byxorna slutar precis i marken om du testar 
dem barfota eller så att precis halva skons bakdel 
blottas. Du bör dock ha på dig liknande skor vid 
tillfället då byxorna provas som du tänkt ha när 
byxorna sedan används. Bli inte förvånad om det 
ena byxbenet är någon centimeter längre, detta är 
väldigt vanligt!

När du sen skall använda kostymen gäller följande: 
Skjortan är alltid ljusare än kavajen och slipsen eller 
flugan är alltid mörkare än skjortan. Matcha aldrig 
slips eller fluga med bröstnäsduk, vill du matcha är 
det skjortan och bröstnäsduken som bör gå i samma 
nyans.

Du kommer väldigt, väldigt långt med en mörkgrå, mörkblå 
eller svart kostym. Din personliga trotjänare ska inte sitta som 
ett korvskinn, heller inte hänga som ett tält. Hur du hittar en 
som passar just dig är svårt, men här kommer några råd.

KOSTYMEN
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THE 
 ELEVATor i HiSSEn

Modell: Christopher Westling Art Director: Elin Karlsson Fotograf  & Stylist: Linus Jonsson

En stilfull businessman vet 
    hur en kostym skall bäras. 
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With a vintage feel
Caroline Börjesson driver Mangle Vintage, en vintangebutik för män, på 

Götgatan i Stockholm. Vision träffade henne för att prata om att ge 
kläder en andra chans och välja begagnat framför nyproducerat. 

Varför har du valt att sälja just
begagnade kläder?
Det är är miljöns skull som jag inte vill 
sälja nyproducerade kläder. Det är inte 
hållbart att konsumera som vi gör idag. 
Det svämmar över med kläder i vårt 
samhälle. 

Vad ska man tänka på när man 
handlar vintage?
Jag råder alltid mina kunder att köpa det 
som passar dem och som de verkligen 
kan använda långsiktigt. För om de led-
snar kommer plagget bara hamna i hög, 
på soporna eller tillbaka till en second 
hand butik. Man bör köpa sånt man gillar 
och gå ifrån trenderna. 

Vilka material ska man leta efter?
Om man ska köpa plagg second hand är 
det främst skinn och läder som man bör 
satsa på. Det är det material som bara 
blir snyggare med åren. Det kan vara lite 
dyrare, men då måste man tänka på att 
man faktiskt får den snygga slitningen, som 
tar år att skaffa, på köpet. Tänk jackor, 
väskor skor och bälten. 

De här skorna till exempel, säger hon och 
tar fram ett par bruna läderskor. De är 
randsydda, vilket inte är så vanligt. Dessa 
skulle kosta runt 6000 kr nya och här får 
du dem för 900 kr. De behöver kanske sul-
as om för att inte vara hala, men det är helt 
klart ett kap. 

Hur väljer du ut plagg till butiken?
När jag väljer ut plagg till min butik kollar
jag på skicket. Jag säljer inga sunkiga kläder, 
bara välvårdade plagg. Och plagg som hållit 
länge har bevisligen bra kvalitet. Jag köper 
bara in plagg med rena material som bo-
mull och ull. Jag undviker att köpa in bland-
material. 

Vad är det för skillnad mellan 
vintage och second hand?
Det finns lite olika meningar om de be-
greppen. Vissa tycker att vintage är kläder 
som är gamla och att de måste vara äldre 
än från 60-talet, och att second hand bara 
är begagnade kläder. Men ordet second 
hand används nästan bara i Sverige, i Eng-
land till exempel finns bara ordet vintage 
och menar på alla begagnade kläder. 
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TRöJTRYCK
Tänk till en extra gåtng innan du köper tröjor 
med tryck. Trycken är ofta trendkänsliga och du 
ledsnar snabbare på dessa typer av plagg än en-
färgade.

MöNSTER
Mönster kan vara knepigt att investera i. Vill du satsa på 
ett mönster som inte tillhör klassikerna, gör det på en sjal. 
Till klassikerna hör ränder, rutor, prickar, hundtandsmönster, 
leopardmönster och blommigt. Men då färger, storlek ofta 
byts ut och du fort kan bli less på mönster är ett säkert kort 
att lägga det på en accessoar istället för ett plagg. Det ökar 
möjlighet till att bära upp den, runt halsen, i håret, på 
väskan etc. samt är billigare. 

Det finns ingen idealisk kropp. Välj den 
klädstorlek som du har, inte den du vill 
ha. Du lurar ingen utom dig själv.

“

SLUTA FRYSA
Du är aldrig så ful som när du fryser. Fryser du ofta 
bör du investera i snygga, varma kläder! Ta även för 
vana att alltid titta på termometern innan du går ut. 

MÅ BRA
Ditt humör kommer spegla hur du uppfattas och 
blir en del av din stil. några grundstolpar för att 
vara på topp är att sova ordentligt, äta bra, dricka 
vatten och röra på sig regelbundet. 
inga konstigheter!

YTTERPLAGG
När du ska köpa ett ytterplagg är ett tips att verkligen välja nå-
gonting snyggt och smickrande. Under detta plagg kommer du 
kunna gömma tråkiga klädval lata dagar och alltid se snygg ut i 
när du vistas utomhus. 

UNDERKLÄDER
En bra BH är A och O för en snygg figur.  An-
vänd hudfärgade, släta underkläder som du trivs 
med. Laserskurna kanter på trosorna ger ingen 
synlig kant. Viktigast är att du är bekväm i dina 
underkläder. Det kommer synas igenom om du 
inte är det och förstöra de finaste kläderna.

Kalsonger: Kvalité och modellval är i detta fall 
individuellt, det du bör tänka på är känslan. Men 
i längden kommer du inte tjäna på att köpa billiga 
kalsonger, för att gå och klia sig i skrevet varken ser 
kul eller bra ut. Ett tips är microfiber, dessa håller 
nämligen färg och form bättre!

Strumpor: Hitta dina favoriter, köp massor. 
Släng resten av allt i strumplådan slipp sortering 
efter tvätten och ha alltid sköna strumpor!

REA 
Det är lätt att ryckas med när priserna i butikerna är 
nedsatta till 50% eller mer. Men tänk på att det som 
säljs på rea är de trendplagg som inte sålts under 
säsongen. Det mesta kommer troligtvis inte kännas 
lika kul när alla nyheter kommit in några veckor 
senare. när du handlar på rea ska du söka efter bas-
plagg i bra material som vanligtvis är lite för dyra. 
Låt bli att impulshandla udda plagg bara för att det 
är billigt. Fråga dig själv om du skulle köpt plagget 
till fullt pris, om svaret är nej - låt bli!

NAGLAR
rena och fina naglar är ett måste för både kvinnor 
och män. Ta bort smuts och klipp dem regelbundet! 
Ett nagellack kan dessutom ge det lilla extra till en 
annars trist klädsel. 

PROVA!
när du provar plagg i butiken, testa att röra på 
dig i dem, sitta ner så du vet att du kan andas och 
faktiskt kan använda dem.  

ACCEPTERA DIG SJÄLV. 
En trend passar inte alla. om du tycker att det är
snyggt på andra men inte på dig, låt bli! Känner 
du dig inte bekväm kommer du inte använda det.

MIX
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HUdvÅRd

ansiktstvätt
Du ska inte använda handtvål till ansiktet då den 
innehåller uttorkande ämnen. om du använder 
vanlig tvål kommer den tvätta bort det viktiga fettet 
och torkar ut huden. Det leder i sin tur till ökad 
talgproduktion och sätter huden i obalans. Använd 
en ansiktstvätt som är skonsam mot huden istället. 
Efteråt ska man återfukta huden med en ansiktslo-
tion som passar ens hudtyp. 

Luftfuktighet
Det är snarare vanligt än ovanligt att du egentli-
gen behöver olika produkter på sommaren och på 
vintern för ditt ansikte då luftfuktigheten är olika 
samt att kylan på vintern torkar ut huden mer än på 
sommaren. Är du stressad, jobbar i varma, fuktiga, 
torra, kalla arbetsrum så påverkar även detta din 
hud. 

torr hud
Är du torr ska du inte använda vanlig hudlotion i 
ansiktet då denna är mycket fetare än vad ansik-
tet kräver. Du kan behöva en salva till fötter, en till 
händer, en till ansiktet och en till resten av kroppen.  
Marknaden för manliga hudprodukter inte lika 
bred som den för kvinnor, det kan gå bra att som 
man använda sin dams hudsalvor. Men se då till att 
den är parfymfri för att slippa dofta kvinnligt!
    För att en fuktkräm skall fungera fullt ut bör man 
tvätta huden före. detta för att ta bort den döda 
huden och allt smuts så att fuktkrämen kan komma 
åt huden. Annars blir de samma effekt som att läg-
ga plastfolie mellan huden och salvan, den kommer 
helt enkelt inte åt.

soLskydd
något som inte alla tänker på, eller än mindre bryr 
sig om är att alla människor oavsett hudton bör 
smörja sig med en hudsalva som innehåller någon 
form av solskyddsfaktor när man skall vistas i sol-
en, detta för att slippa fenomenet läderhud senare 
i livet.
    För desto fler gånger du bränt dig medan du 
är ung desto större är risken för den grova och 
småskrynkliga huden när du blir äldre. Det tar viss-
erligen lite längre tid att få upp den härligt solbruna 
nyansen man vill åt men det är värt de extratim-
marna det tar.
    Du blir till och med brun även om du har sol-
skyddsfaktor 50 till att börja med. Fräkniga och 
rödlätta bör vara extra försiktiga i solen, även om 
du lätt blir brun får du fortfarande brännskador 
som kommer ge läderhud.

Dålig hy kan sänka ett utseende avsevärt. Genom att regelbundet 
rengöra och vårda din hud kommer du att se frisk och fräsh ut. 
Tänk på att män har mycket grövre hud och kräver därför andra 
produkter än kvinnlig hud. Vi har alla olika hudtyper och det 
finns produkter utvecklade för de flesta.

dagLiga rutiner
En god morgonrutin för en friskare och mer levande hud är denna tre-
stegsvariant. Kvällsrutinen bör vara den samma som på morgonen men 
du kan skippa steg två.

1. tvätta
Tvätta ansiktet med en parfymfri tvål, denna bör har ett pH-värde kring 
4,5-5 som för normal hy är alldeles super.
2. skrubba
Med en lotion eller scrub gnuggar man bort de döda hudceller som håller 
huden tillbaka från att se fräsch och levande ut, denna typ av behandling 
kallas exfoliering och hjälper dig även att slippa finnig och glansig hud. På 
detta minskar även risken för inåtväxta hårstrån.
3. smörj in
Avsluta med en parfym- och oljefri fuktlotion för att mjuka upp huden 
och lindra eventuella irritationer från rakning. Skippar du denna kommer 
hudens egna talgproduktion att öka för att smörja huden vilket i sin tur 
leder till finnar och torr hy.

Eau De Parfume är mer koncentrerad och sitter 
längre än Eau De Toilette. 

Bara för att en parfym luktar gott på någon annan 
är det inte säkert att den gör det på dig. Det är in-
dividuellt och beror på hur din egen doft reagerar 
med parfymen. Prova dig fram i affärerna och gå 
på magkänslan.

Du får vad du betalar för. De dyrare parfymerna 
är av bättre kvalitet och sitter längre på huden. 

DOFTEN AV PARFYM
Att dofta gott är det ingen som tackar nej till. Parfym är något som passar alla, både 
män och kvinnor i alla åldrar. Här kommer lite handfasta tips du har nytta av när det 
kommer till dina doftande signaler du skickar till omgivningen. 

Tycker du om en parfym - köp en stor flaska. Det 
kommer runt 800 nya parfymer om året och lika 
många försvinner ur sortimentet. Var på den säkra 
sidan.

Har din favoritdoft gått ur sortimentet? Ta reda på 
vilka dofter och ingredienser den innehöll och gå 
till en butik för hjälp att hitta en liknande. 

Applicera parfymen där pulsen slår, handleder och 
hals. Spraya på och låt torka in i huden. Om du 
gnuggar handlederna mot varandra efter att du 
applicerat parfym förstör du doften.

Hur mycket du ska spruta på beror lite på hur din 
hud reagerar med parfym. Men hellre för lite än för 
mycket. Du vill inte att folk ska känna doften när du 
kommer och går.

Applicera inte parfym direkt efter du duschat. Då 
de de naturliga kroppsoljorna, som hjälper dofter 
stanna, borttvättade.

Olika dofter kan lätt skära sig tillsammans. Din par-
fym kommer bäst till sin rätt om du inte använder 
dig av starkt doftande deodoranter, schampo osv. 
Det är en bra idé att använda hudlotion och de-
odorant med samma doft som parfymen.

Sätt inte på dig parfym med kläder på, då börjar 
kläderna lukta gammalt. 

Det tar några timmar för doften att mogna, så sätt 
inte på dig parfymen just innan du ska gå.

Förvara dina parfymer mörkt och svalt.
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Hur kom ni fram till hur ni skulle se ut på scen?
I och med att vi spelar akustisk swing, vilket var populärt på 30/40-ta-
let då artisterna Sammy Davis JR. Frank Sinatra, Fred Astaire med sin 
gentlemannastil var de stora, klär vi oss likt dem. Men med skillnaden 
att vi har blandat in hiphopen samt blandat in egna modernare detaljer 
i kläderna.

Vilka är era stilikoner?
Det är männen som gjorde den svängiga musiken från början, Sammy 
Davis osv, men också André 3000 (André Lauren Benjamin) från hiphop 
duon OutKast.

Vilka är dina favoritdesigners?
Our Legacy, Acne och andra modeskapare som har en klassisk stil med 
nytänk inom passform och detaljer.

Har ni en stylist?
Nej vi bestämmer själva, även hur våra skivomslag och musikvideor ska 
se ut.

Hur är du klädd till vardags?
Ganska enkelt ändå. Chinos eller svarta jeans till ett linne med skjorta 
över. Jag har gärna min svarta hatt på mig, men överlag är det nytt och 
vintage blandat.

Hur tror du uppfattningen om er skulle påverkas om ni 
haft en annan stil från start?
Våran stil påverkar våran image genom att den sticker ut med tanke 
på musikstilen, den hjälper även till att sprida musiken om till exempel 
någon utomlands inte skulle minnas vårt namn så kan de alltid googla 
“frack, vita handskar och hiphop”.

Vart kommer det ifrån att ni använder hipster-
glasögonen på scen?
Joakim (på saxofon) har glasögon till vardags, och för att hålla det 
enhetligt och annorlunda tog jag och Anders också på oss varsitt par 
glasögon. Det började med ett par wayfarermodell men de varvas med 
clubmaster-modellen.

Att ni har liknande frisyrer, är det också en tanke bakom 
eller är det individuellt?
Frisyrerna är individuella, det är lite slump och liknande smak som ligger 
bakom att vi har liknande frisyrer idag.

Hur kommer det sig att ni blandar skor som Converse 
och Vans till kostymerna?
Klädseln är i grund och botten lite kontrasterande till musiken, samma 
gäller att vi bär fotbollsstrumpor och mer lediga skor till kostym.

Det är bandet som blandar 
klassisk swing med hiphop 
och bär fotbollsstrumpor 

och converse till kostym på 
scen. Vi träffade sångaren 
Johan för att få veta hur 
de tänker kring sin stil. 

MOVITS
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KONstEN Att pACKA

E
n längre resa bör planeras noga. Ett 
tips är att skriva en lista och börja 
förslagsvis en vecka i förväg för att 
hinna fundera, lägga till och ta bort. 
Det du från början tänkt ta med, ta 

bort hälften. Det är bättre att packa för lite än för 
mycket. om du skulle glömma någonting, går det 
mesta att köpa. 
    Att lägga ut kläderna över sängen ger en bra 
överblick. Kombinera plagg och färger så att lång-
byxorna och kjolen kan varieras med olika tröjor 
och skjortor. Ta inte med flera par jeans eller jeans-
shorts, och ta inte med plagg du inte brukar använ-
da hemma. Varför skulle de plötsligt vara fina i ett 
annat land? 

   Tänk efter om du verkligen ska ta med dig 
otympliga finkläder. Hur många användnings-
tillfällen har de? Är det värt att ha med plagg du 
bara kommer använda en kväll? De tar onödig 
plats i väskan så ta med plagg du vet att du kan 
använda fler än en gång under resan och kom-
plettera med accessoarer för att variera en look 
istället. 
    För att slippa klädkriser kan du tänka på att 
hålla dig till en basfärg när du packar. Till exempel 
svart, grått, brunt eller marint och komplettera
med andra färger som passar till. Se till att alla 
färger passar ihop med varandra så får du ut det 
mesta av din packning. 

res med endast handbagage
Ska du inte vara borta en längre tid kan 
du resa endast med handbagage för att 
slippa tråkiga överraskningar med bort-
tappat bagage. Men då gäller det att 
packa klokt och hemligheten är att det 
räcker med att packa några få plagg. 
Tänk på att inte ta med stora flaskor 
och tuber i handbagaget då du inte får 
ha med det ombord. Det är synd att 
måsta kasta sina favoritprodukter. 

Packa lätt
Tänk på att packa lätt. Som grund bör 
du använda en lätt och stadig väska. 
Ta fram allt du har tänkt ha med dig 
och plocka sedan bort hälften. övervikt 
kan kosta dig extra och dina kläder och 
skor mår inte bra av att vara i en över-
packad väska. Dessutom finns risken att 
dragkedjan på väskan går sönder och 
du kommer få se din packning utspridd 
över rullbandet när du är framme. 

I väskan
Packa det tyngsta i botten. Börja med 
skorna, stoppa dem i påsar för att un-
dvika att smutsa ner dina kläder. För att 
skorna ska behålla sin form, stoppa dem 
med strumpor, slips eller andra saker du 
tar med dig. Därefter packar du jeans 
vikta på hälften och sedan resten av 
dina kläder. rulla ihop kläderna innan 
du lägger ner dem i väskan, men se till 
att de är släta och fina innan du rullar så 
slipper du stryka när du kommer fram. 
Knäpp skjortan och blusen, rulla silkes-
papper och lägg i vecket när du viker 
den. Då blir det inget skarpt veck. 

Necessären
Anpassa necessären. Ta inte med stora  
flaskor då du inte kommer använda allt

   innehåll, häll över i mindre.
 Stoppa flaskor och andra  
känsliga förpackningar i plast- 

 påsar då de kan börja läcka av  
 trycket i kabinen. Kladdiga kläder 

är inte att föredra. 

Värdesaker
Ha alla värdesaker i handbagaget. Det 
incheckade bagaget kan komma bort 
och det är aldrig roligt. Så är det någon-
ting du inte kan riskera att det försvin-
ner, ta med det ombord. 

För att slippa klädkriser på resan bör du undvika att ta fram resväskan kvällen innan 
och slänga ner det du känner för i stunden. Planering är A och O när du ska packa 
resväskan och vi ger dig tips på hur du ska tänka för att slippa känslan av att inte ha 
någonting att ta på dig. 

Packa upp
Packa alltid upp din väska så fort du 
kommit fram. Då får kläderna plats att 
återfå sin form och du får en överblick 
över vad du har med dig. 

Skrynkliga kläder
om kläderna blivit skrynkliga i res-
väskan, häng upp dem på en galge i 
badrummet. Sätt på duschen med riktigt 
hett vatten så det ångar. Plaggen blir då 
ångade och fuktiga och slätar ut sig när 
de torkar. 

Klä dig smart under resan
Tänk på att klä dig  bekvämt när du 
reser. Urtvättade mjukisbyxor kan se 
skabbigt ut och du vet aldrig vem du 
kommer träffa på planet eller flygplats-
en. Kanske är det någon du vill arbeta 
med i framtiden eller ditt livs kärlek. 
Klä dig bekvämt men försök ändå att se 
respektabel ut. Ett säkert kort är att klä 
sig i helsvart. För tjejer funkar mjuka bo-
mullsbyxor med vida ben eller leggings 
tillsammans med en bekväm bomulls-
tröja. För en lite mer mysig känsla ha en 
tjock, bylsig tröja. En fin scarf  att knyta 
i håret om det ser knasigt ut eller att ha 
runt nacken om det är kyligt. nyckeln 
ligger i lager-effekten. Det är oftast kvavt 
inne på flygplatsen och lite för kallt på 
planet. Ha plagg som går ta av och på. 
Undvik att ha för mycket smycken och 
metall på dig då det krånglar till det i 
säkerhetskontrollen. och klingande ör-
hängen kan störa medpassagerarna. res 
inte i högklackat och mycket smink, det 
kommer sluta med att du inte kommer 
kunna gå, ha utsmetat smink och torr 
hud när du landar. För killar fungerar ett 
par mjuka jeans, tänk på att de ska vara 
bekväma. 
    Ha med tuggummi för att lindra lock 
för öronen under start och landning. En 
tandborste och en resetub med tandkräm 
kan vara skönt att ha med i handbagag-
et. Man känner sig ofta äcklig i munnen 
av flygresor. Det är väldigt skönt att få 
borsta tänderna när du landat. Du kan 
ha med en resevariant av din favoritpar-
fym att spreja på när du landat och stigit 
av planet för att känna dig fräsch. Men 
undvik att speja innan flygning då det 
finns folk som är känsliga. 

Faktorer att ta hänsyn 
till när du planerar din 
packning:

1. Var ska du åka? 
Ta hänsyn till klimat och kolla väder-
prognosen. Det är dumt att bara ha 
shorts och linnen med sig om det 
visar sig vara under 15 grader och 
regn. Ta ett par snygga långbyxor och 
en fin jacka och sjal om vädret lovar 
kallare. Det är aldrig snyggt att frysa. 

2. Vad ska du göra? 
Olika aktiviteter kräver olika outfits. 
Är det solsemester eller affärsresa?

3. Vem ska du åka med? 
Om du åker med familjen kanske 
klädvalen inte är lika viktiga och du 
kan ha samma kläder i flera dagar.

4. Hur länge ska du vara 
borta? Är det två dagar eller två 
veckor? Det spelar så klart in på hur 
mycket kläder du bör packa med. 

På affärsresan:
På en affärsresa bör du ta med delar som 
kan mixas till professionella outfits. En 
vit blus eller skjorta som passar med en 
dräkt / kostym och jeans. Ett fint linne 
kan fungera under blusen eller enbart 
med kavaj över. En tredelad kostym där 
västen kan användas ensam på kvällen 
utan skjorta. Välj rynkelresistenta mate-
rial, naturmaterial som silke, ull eller 
ull/viskos. 
    Klädkoden är striktare på kontinen-
ten, ha detta i åtanke. Det är bäst att klä 
sig diskret och korrekt. Se till att ha hela 
och välputsade skor. och kvinnor bör ha 
rätt underkläder med sig som ser bra ut 
till klänningen eller dräkten. 
    Tänk dag och natt. På dagen svarta 
jeans, fin överdel och kavaj. På kvällen ta 
av kavajen och lägg till ett par fina skor. 
Eller en klänning med kavaj på dagen. 
På kvällen ta av kavajen och lägg till en 
sjal och klackar. Byt alltså skor och acc-
essoarer till kvällen och du har en ny 
outfit. Du kan även ändra frisyr, det gör 
skillnad om du fixar håret och sminkar 
dig lite extra. 
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VÅRDA FAVORITERNA
tovad yllekofta
Behandla tovorna som om de vore ditt eget hår: 
red ut och skölj med hårbalsam. 

noppor
Numera finns särskilda noppmaskiner som är mer 
eller mindre effektiva. Ett mer klassiskt trick är 
att raka bort dem med en vass rakhyvel. (för att 
undvika noppriga kläder, läs mer om material på 
sidan 11.

Blödande kläder
En riktig klädsabotör - men vanligt hushållssalt får 
färgen att sitta. Häll upp varmvatten i badkaret, 
i med en kopp salt. Låt ligga i en halvtimme och 
dropptorka dem sedan.

illaluktande skor
Byt innersulor. om skorna fortfarande luktar, 
frys in dem i minst tre dagar. Ett annat gammalt 
trick är att ställa en mugg med 24-procentig ättika 
i varje sko och försluta med plastpåse. Låt stå över 
natten. Läs mer om skovård på sidan 28.

stryk dina kLäder 
Skrynkliga kläder är inte att föredra om du vill se respektabel ut. Har du 
inte tillgång till något strykjärn kan du hänga in ditt plagg i badrummet 
och duscha i hett vatten. Ångan från vattnet kommer göra plagget fuktigt 
som sedan slätar ut sig när det torkar. 

“Använd trägalgar, det 
             förlänger klädernas liv.” 

FÄRGSORTERA
Om du färgkoordinerar dina plagg i garderoben kommer 
ögat lättare att hitta och kombinera kläderna. Dessutom är 
det mycket snyggare. 

häng kLäderna 
Byxor med pressveck hängs jäms med vecken 
och viks över galgens pinne. Kjolar hängs i de 
små öglorna på sidan medan klänningar ska 
hängas med fodret utåt. Använd trägalgar, det 
förlänger klädernas liv. 

vik tröjor
Tröjor tappar ofta passformen om man hänger 
dem på en galge. Vik och stapla istället, enligt 
samma princip som du viker en skjorta, med 
ärmarna bakåt. Vik bakåt på mitten. 

nedan visas hur dina tröjor viks på ett 
professionellt sätt. 
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RöDVIN
Handtvätta med clubsoda. Saltet suger upp fläcken 
och hindrar den från att sätta sig., medan bubblor-
na i sodavattnet “lyfter” fläcken från tyget. 

VITT VIN
Häll på kallt vatten eller kokande mjölk.

LäPPSTIFT
Ta bort så mycket som möjligt med ett kreditkort 
eller en slö kniv. Dutta med våtservett och skölj 
sedan med varmt vatten för att lösa upp oljorna. 

GrÄS
Galltvål, som är helt biologiskt nedbrytbart, inne-
håller klorofyll och är därör extra bra att använda 
på gräsfläckar. Funkar också på andra svåra fläckar.

TOmATSåS
Om det är en mindre fläck: skapa bort det värsta, 
skölj sedan med kallvatten och flytande tvål. Om 
det är en svårare fläck: gå vidare med att dutta 
vitvinsvinäger.

KAFFE Och TE
Dutta med vitvinsvinäger och skölj.

FARVÄL FLÄCKAR
ÖL
Blaska med kallt tvålvatten. rent brännvin 
fungerar också.

FETT
Gnugga in majsstärkelse och låt vara i minst 20 
minuter. Borsta sedan bort med en torr handduk. 
Upprepa om det behövs. Funkar bäst på silke och 
ylle. om du har möjlighet att tvätta direkt, förbe-
handla med citrusolja. Galltvål är en annan utväg. 

SmINK
Svampas bort med en vit brödskiva.

FrUKT
Försvinner omedelbart om du häller kokande 
vatten på fläcken.

STEARIN
Ta bort så mycket som möjligt när det torkat. Lägg 
sedan hushållspapper på varsin tygsida och stryk. 
Stearinet sugs då upp av pappret.

hANDLA SNABBT
Fläcken blir mycket svårare att ta bort om du 
väntar tills den torkat. om du ändå är sent ute, 
prova galltvål. 

ANVäND FöRKLäDE
om du kommenderas ut i köket för att skära snittar 
på förfesten, gör som gamla tiders hemmafruar och 

skydda kläderna med ett förkläde. 
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En guide i hur du står stilll i en genre som alltid springer.

VISIONMAGAZINE



DEL 2
Idén till vårt examensarbete började ta form redan för två 
år sedan. Vi märkte, efter att ha genomfört några mode-
fotograferingar tillsammans, att vi fungerar väldigt bra i ett 
team. Vi har olika styrkor som tillsammans utgör väldigt bra 
resultat. Där i april 2010 pratade vi om att vi borde göra en 
tidning ihop. Det vi inte visste då var att det skulle resultera 
i vårt examensarbete. Men i maj 2011, när idén fortfarande 
inte blivit verklighet, föll det sig naturligt att det var just detta 
vi skulle göra.
    Vi visste att vi ville göra ett modemagasin då båda har 
ett intresse för mode. Att vi också ville göra en artefakt som 
skulle hålla i flera år framåt, utan att kännas daterad, fick oss 
in i hållbarhetstänket. Vi bestämde oss då för att kombinera 
dessa två delar och göra någonting nytt av det. Att på något 
sätt göra ett tidlöst innehåll, som vanligtvis finns i böcker, i 
magasinform. Varför inte göra en bok då? Dels för att vi ville 
att innehållet skulle vara lättillgängligt och inte vara tvunget 
att sträckläsas. Sedan är ofta designen i böcker väldigt kon-
sekventa och enformiga, det skulle vara en större utmaning 
att göra en tidningslayout som är intressant.
    De allra flesta modemagasin som finns på marknaden 
idag berättar för oss hur vi ska klä oss för stunden. De vill få 
oss att konsumera mera och hållas oss uppdaterade med olika 
trender. Trender som är aktuella någon enstaka månad innan 
det är någonting helt nytt som gäller. Modebranschen är nog 
en av de branscher som snabbast byter trender. Varje halvår 
presenterar alla designers helt nya kollektioner. Det betyder 
alltså att om du vill vara trendig ska du byta ut hela din gar-
derob två gånger om året. Och vad händer med de kläderna 
som sedan blivit omoderna? De får ligga längst in i gardero-
ben till de slängs eller skänks bort. För just trenderna är ofta 
ganska extrema och kommer aldrig tillbaka i exakt samma 
form. Många trender återkommer men då är det någonting 
som är annorlunda. Till exempel om det är prickiga kavajer 
som gäller en säsong, är den nästa gång i en annan modell av 
kavajen eller så är prickarna en annan storlek. Det är aldrig 
exakt samma trend som återkommer, de återkommer i nya 
skepnader. 
    Vi började då luska i vad som faktiskt inte ändras över 
tiden när det gäller kläder. Vi försökte titta på människor 
som känns välklädda utan att vara trendiga. Hur gör de? 
Om man tittar på till exempel George Clooney som alltid 
ser välklädd ut. Han har samtidigt alltid sett likadan ut. Vad 
är det då han har gjort för att kännas rätt utan att vara slav 
under trenderna? Efter att ha läst “Snyggt - en stilguide för 
män” och “From A to Zoe”, två böcker som tar upp ämnet 
kring dels individuell stil och även stilregler, hade vi lite mer 
kött på benen. Vi kom fram till att de som verkligen hittat 

kläder som passar deras personlighet och kropp är de som 
alltid ser välklädda ut. Vi sökte vidare och läste intervjuer 
med personal shoppers och olika tips från stylister som vi hit-
tade i tidningar och bloggar. Det som ofta nämns och tas upp 
är att man ska klä sig utifrån sin kroppsstyp, ha en bra bas 
och alltid utgå ifrån sig själv. 
    Vi listade ämnen som vi ville ta upp i tidningen och dä-
refter sökte reda på personer som skulle kunna hjälpa oss med 
vårt innehåll. Vilka personer ville vi kontakta. Det vi kom 
fram till var:
    - Bildreportage
    - Tips och trix inom genrerna matchning, passform, 
      mönster, färger, kropp/hållning
    - Knyta slips, knyta skorna 
    - Rakning, ansa behåring.
    - Intervjuer med hantverkare inom mode såsom 
      skomakare, sömmerskor, personal shopper,
    - Klockor 
    - Matchning av accessoarer.
    - Smycken, manliga smycken, tidlösa smycken.
    - Skyltfönster, hur gör man en spännande outfit?
    - Hur packar du en resväska med fina kläder?
    - Huvudbonader, hatt, keps, mössa osv.
    - Second hand (proffs)
    - Basgarderob och genomgång av varje plagg.
    - Parfym
    - Hudvård
    - Solglasögon
    En vinkel var även att få in någon känd person för att få 
deras vinkel på mode och kläder i och med att de är medvet-
na om att de blir iaktagna då de vistas bland folk. Vad tänker 
de på när de klär sig på morgonen?

Bakgrund



01. Namnet 
Vision Magazine

02. Logotyp
Vi testade väldigt många varianter av orden “mode”, “stil”, 
“stilsäker”, “snyggt” osv. på olika språk men kom aldrig fram 
till något vi riktigt fastnade för. Till slut kom vi på namnet 
“vision” av att vi haft visionen om att göra en tidning eller ett 
magasin sedan vårterminen i årskurs ett. Vi adderade ordet 
magazine för att med enbart namnet förtydliga vad det står 
för. Förtydligandet av vad vision faktiskt står för, för det här 
magasinet är att vi har visionen om att skapa någonting som 
tidigare distribueras i bokform som ett magasin och behålla 
statusen som ett innehåll får genom att vara placerat i en bok.

Vi satt och valde ut några typsnitt vi gillade av alla vi hade 
att tillgå. Vi testade sedan 4 olika till logotypen. Skulle 
vi ta ett som är typiskt modemagasin eller kändes det för 
tråkigt? Eller skulle vi ta något helt annat? Efter att vi testat 
några olika varianter och satt in dem på ett tidningsomslag 
bestämde vi ganska snabbt oss för ChaletComprime - Mila-
nSixty. Det vi sedan provade oss fram kring var vart vi skulle 
placera ordet magasin, vi hade en versal och en gemen vari-
ant som flyttade omkring, puttade lite åt olika håll. Utanför 
vision, ovanför, undertill, men till slut där det är som störst 
hål i ordet gjorde det sig bäst. Efteråt testade vi det med en rad 
olika bilder för att vara säkra på att ett typsnitt med såpass 
höga och smala bokstäver gick att placera på en framsida där 
vi då antog att ett ansikte skulle vara. 

Första skisserna på logotypen!

Hårt arbete! På bilden ovan har Linus somnat på riktigt...



03. Framsida
Den fotografering som kändes mest knepig var omslaget.
En bild som ska representera hela magasinet, dess innehåll 
och ståndpunkt. Samtidigt som den ska vara intressant och 
locka till läsning men ändå vara tidlös.
    Tanken var att knyta ihop kläder och tidlöshet. Men vad 
är tidlöst? Vi spånade på allt från nakenhet som är grunden 
till kläder, den nakna kroppen som ska kläs. Vi funderade 
också kring symboler för evighet och odödlighet. Men det vi 
kunde enas om var en skjorta. Ett klädesplagg som funnits
länge och som alla någon gång kommer att ha i sin ägo. 
Men sedan var frågan kring målgruppen. Vi riktar oss 
både till kvinnor och män. Vi kom fram till att en kvinna i 
herrkläder fick symbolisera de båda könen. Att ha en kvinna 
på omslag säljer enligt undersökningar bäst oavsett mål-
grupp. Vi behövde en modell som enligt oss är fin på ett klas-
siskt vis, någon med skarpa drag men som inte sticker ut allt 
för mycket. Hon skulle behöva vara blond och blåögd för att 
på så vis representera vart tidningen är gjord och av vilken 
nationalitet. Då vi båda lärt oss att enligt resten världen är 
svenskar blonda och blåögda tyckte vi att det vore roligt att 
på ett snällt vis göra narr av det, så detta får tas med en 
nypa salt.
    Det vi testade under fotograferingen med Emilia var 
dels ett väldigt snävt utsnitt av den vita skjortan. En knapp 
knäppt vid naveln, ljussättning som skulle kännas som ett 
direkt solljus. I och med att solen funnits väldigt länge. Sen 
arbetade vi med vind för att få liv i tygets rörelse. Det skulle 
kännas naturligt. 
    Efter testade vi en pose som representerar mänsklig odöd-
lighet. Med ena handen ovanför den andra i en rörelse på 
väg uppåt, då denna var väldigt svårarbetad och vi fick aldrig 
trots otaliga försök den att kännas naturlig slopades idén. 
Därefter en pose från sidan där hon lutar ryggen bakåt, en 
bild som mest kändes som en väldigt fin “beautyshoot”, fast 
halvbild. Vi testade även med mörk bakgrund då en helvit 
framsida kan kännas trist. Hon fick då ha en kavaj på sig.
Vi tog även några bilder med ryggen mot kameran där man 
ser klämmor som sitter fast för att fuska att kavajen sitter som 
om den vore figursydd. Detta var en bra bild för den visar 
på hur modefotograferingar fungerar, hur mycket det fuskas. 
Bilder i tidningar är fusk. Och det visar på något sätt att du 
måste välja kläder som faktiskt passar din kropp. Sedan att 
ryggen är vänd mot kameran gör att personen i fråga blir 
anonym, vilket också väcker nyfikenhet.
Bilden är tagen med en Nikon D300s med ett Nikkor 50 mm 
f/1,4 objektiv som med brännvidds-förlängningen motsvarar 
75 mm (50x1,5). Vi valde den brännvidden för att undvika 
vinjettering. Bilden är ljussatt med en beautydish som har 

ett väldigt starkt direktljus utan någon direkt difusion som 
kan lura många ögon att hon står i solen med bakgrunden i 
skugga. Den placerades rakt framför Emilias ansikte som är 
lätt vridet åt höger i bilden. Som i bildspråk betyder framåt 
i tiden. Detta representerar tidningens tid, från och med nu 
och framåt då ansiktet är i mitten som i bildspråk är stilla, 
eller nu. Hennes uttryck skulle vara så neutralt som möjligt 
för att inte kunna knytas till någon tidsperiod, förr användes 
glada modeller medan i skrivande stund är modellerna lite 
“argare” och mer avståndstagande på bilderna när de säljer 
kläder åt designers. Frisyren skulle vara en “vanlig slarvig 
knut” så som människor med långt hår sedan tofsens begyn-
nelse använt den till när stråna varit i vägen.
    Vi använde en längre slutartid än vad som är vanligt 
vid studiofoto för att få med detaljer i de mörka partierna 
i skjortan och bakgrunden som inte är ljussatt alls. Detta 
krävde lägre styrka på blixten vilket i sin tur underlättade för 
Emilias ögon som slapp det starka ljuset som med de faktum 
att vi hade släckt i lokalen när vi fotograferade behöll hennes 
pupiller stora som i sin tur förstärker hennes redan “dock-
söta” utseende. Att vi hade släckt hjälpte också till att inte 
blanda olika vitbalanser. Vi använde en såpass stor bländare 
som möjligt efter gränserna som sattes av ISO-känsligheten 
och blixtens styrka för att ha en typ av “depth of field” och 
slippa suddighet i bakgrunden. Kameran stod inte på stativ 
när vi tog den här bilden för att ha större möjlighet att an-
passa sig i fotoögonblicket ifall den som höll i kameran skulle 
upptäcka något i sista stund.
    Efter att bilden importerats till datorn framkallades den 
digitalt genom att finjustera vitbalansen, mörka ner det 
överläggande ljusa i bilden och sedan ljusa upp allt en aning. 
Efter det hämtades detaljer i de mörka områdena, och sen 
sattes svart och vitpunkt med kurvor. Vissa delar i högda-
garna mörkades lokalt ner medan ögon och tänder ljusades 
upp några steg. Färgmättnaden i iris ökades en aning och 
ett lätt färgfilter lades på för att förstärka de blåa ögon hon 
redan hade. Diverse ojämnheter i hyn och vissa fläckar som 
kom med smuts på sensorn klonades bort samt att en mörk 
hinna applicerades över bakgrunden för att den inte skulle 
ta för mycket fokus och för att ansiktet skulle stå ut mer i 
bilden, till sist skärptes bilden upp efter att ha blivit beskuren 
i rätt format. I Photoshop justerades kontrasterna än en gång, 
men de mörkaste delarna av bilden lät vi förbli lika mörka 
som innan. Sedan gick vi in mycket närmare och tog bort 
de allra minsta ojämnheterna i huden samt de flesta lever-
fläckar. Efter det markerades iris ut för att justera den lokala 
kontrasten, detta för att ögonen skulle sticka ut lite mer. De 
skuggorna som utgör formen av ansiktet förtydligades lite till 
med en global kurva. När ljuset var bestämt över hela bilden 
avlägsnades de hårstrån som vi inte fått styr på vid foto-
graferingstillfället. Sedan justerades skärpan en sista gång 
och bilden sparades ut i “.jpeg” och importerades i InDesign 
dokumentet och kompletterades med magasinets logotyp som 
efter mycket om och men placerades strax under hakan.

Ungefär på det här viset har vi jobbat med de flesta bilder 
som är med i tidningen, det här är dock den enda bilden som 
någonting vid fotograferingen synligt avlägsnats bortsett från 
ojämnheter i huden, det var då hår omkring hennes vänstra 
öra och på ovansidan av huvudet.

Originalbilden i från kameran Framsidan färdigredigerad redo tryck

Färdiga omslaget!

Obligatoriska gruppbilden efteråt!



Ledarbilden ska presentera oss som gjort magasinet från vår 
bästa sida. Frågan var hur vi skulle presentera oss. Vi fun-
derade kring tre förslag. Det första var att vi skulle stå i ett 
snyggt kontor uppklädda på väg till någon typ av glamorös 
tillställning. Det andra var att vi skulle sitta och jobba och få 
bilden att se väldigt spontan ut i ett lite stökigare kontor som 
ser ut att vara i farten. Och det tredje idén var att försöka få 
en väldigt lyxig känsla i en fin miljö.
    Dels har vi inte haft något kontor under vårt arbete, Linus 
vardagsrum eller en soffa på Kåren är det närmsta kontor 
vi kom, så att stå i ett låtsas-kontor kändes lite fel. Idén som 
återstod var oss två i en elegant miljö.
    I och med att vi verkligen slitit och jobbat hårt med detta 
magasin kändes det fel att få det att verka mindre fint än vad 
vi tycker att det är. Vi siktar högt och därför valde vi att ta en 
väldigt lyxig och fin bild på Stadshotellet i Piteå. Uppklädda i 
den fina trappan skulle symbolisera hur vi ansträngt oss för 
att nå ett bra resultat.
    Vi valde att ha ett hårt ljus emot våra ansikten för att se 
lite snyggare och eleganta ut och ett mjukare ljus för att lätta 
upp omgivningen. Bilden är ett montage med de bilderna 
som blev bäst på oss båda.

04. Ledare 05. Skräddare
Det kändes självklart när vi skriver om hållbar stil att ta upp 
något som förlänger livet i alla klädesplagg, en skräddares 
skickliga handlag. Vi besökte en av Piteås skickligaste skräd-
dare för att prata med henne om vad som kan göras med ett 
plagg, och fick reda på att egentligen allt utom att förstora 
kläderna mer än en till två storlekar är möjligt så länge det 
finns gott om sömsmån. Hon visade även upp hur en gam-
maldags pälskappa sytts ihop av hundratals mindre spillbitar 
och vilket ofantligt jobb det måste ha varit att göra dem. 
Det var lärorikt att få se hur ett plagg från grunden blir till. 
Hennes ord kring skräddarkonsten gav oss en annan syn på 
bra skräddares skicklighet.

De två bilderna som sattes samman till ledarbilden.



Det här var ett av förslagen till framsidan, vi lyckades åter-
använda den som inledningsbild till basgarderoben då den i 
huvudsak föreställer blåa jeans och en vit skjorta. Kul kuriosa 
är att det är samma skjorta som senare är med i tidningen.

06. Eventuellt
      omslag

07. Bas-
      garderoben
Vi valde att presentera basplaggen upphängda där man ser 
vad som hänger och inte hur det hänger, hade vi haft dem på 
en modell så skulle vi på ett vis sagt till hur man skulle bära 
plaggen och inte vad man skulle ha som bas i sin garderob. 
Vi sätter på det här viset inga ideal på personen som skall 
bära plaggen utan ger förhoppningsvis uppslag på vad vi vill 
att folk ska böra för typ av plagg.. 
    Bilderna togs emot en vägg med viss textur som vi tänkt 
sätta ihop efteråt till en större bild med plaggen utspridda 
över uppslaget, detta visade sig vara lättare sagt än gjort när 
bilderna väl låg bredvid varandra i datorn. Vi fick istället lösa 
problemet genom att använda oss utav lagereffekter och att 
ljusa upp vissa delar av varje bild framför en bild av en väg-
garna i ett av trapphusen på studentområdet. Att vi valde en 
“smutsig” vägg med viss textur beror mest på att vi inte ville 
ha en helt steril vägg till de väldigt enkla plaggen. På så vis 
fick vi lite kontrast till resterande uppslag i tidningen.



Originalidén till framsida, blev dock lite väl tråkig om än 
tidlös? Ögat letar alltid efter formerna cirkel, rektangel, 
kvadrat och triangel i en bild. Tanken var att få fram två 
trekanter ovanför och undertill där knappen var knäppt, vi 
lyckades, typ. Vi hade för avsikt att efterlikna solljus vilket 
visade sig vara ett problem när vi skulle fota ett stycke vitt 
typ, hud blir ofta fint i solljus men den vita skjortan frättes ut 
på nästan alla bilder. Vi fick lösa det med att sänka blixtens 
styrka, ställa ett bord med vit bordsskiva under som reflek-
terade upp ljus på de mörka områdena samt addera en svag 
blixt bakom Linus som höll i kameran. Elin satt på golvet och 
fladdrade med en bit kartong för att få till en vind som skulle 
få tyget att fladdra upp och blotta magen på ett naturligt sätt. 
    Vi blev väldigt nöjda med bilden och valde att återanvän-
da den inne i tidningen efter att vi ratat den som omslagsbild. 
Den fick vara med och representera skjortan i basgarderoben. 

09. Björn
      Yttling

08. Original-
      idén

Vi ville ha med någon kändis i magasinet och via våra kon-
takter kunde vi få tag på Björn Yttling i bandet Peter Bjorn 
and John. Vi ville få en bild av hur musikbranschen tänker 
kring kläder och stil. Elin flög ner till Stockholm en dag i 
början av mars och träffade Björn i en musikstudio på Söder. 
Intervjun varade ca 45 minuter och Björn pratade mycket. 
Ju mer han pratade, ju mer kändes han som rätt person att 
intervjua i tidningen. Han hade samma tänk kring kläder 
som vi vinklar tidningen. 
    När det sedan var dags att fotografera höll vi först till 
i ett rum med vita väggar. Det var dock lite för mörkt och 
avsaknaden av blixt gjorde att vi gick ut istället. Där var 
ljuset bättre och mot en vägg vid trottoaren togs de slutgiltiga 
bilderna. Först tanken som slog Elin när hon träffade Björn 
var att han klätt upp sig dagen till ära, men efter intervjun 
förstod hon att han alltid är mycket välklädd.
    Till hjälp användes en diktafon som spelade in intervjun. 
Björn var väldigt trevlig och det märktes att han är van att 
göra intervjuer och har blivit fotograferad förr. 

Han log i alla fall på en bild :)



Camilla fick ställa upp på att gå i slow motion för denna bild. 
En kille gick förbi och fnissade. Men vad gör man inte för 
konstens skull?
    Många av bilderna som togs till tidningen ser nästan 
likadana ut, det är små detaljer som avgör vilken som blir 
vald att vara med. Den som förmedlar känslan bäst. I detta
fall var det det bakret benets position som var det avgörande. 

10. Slow walk 11. Skomakare
En förmiddag när arbetet gick segt satt vi båda och slösur-
fade, då vi fann en video om hur handgjorda Louis Vuitton 
skor går från lösa skinnstycken till en brukbar sko. Vi båda 
fängslades såpass av denna video att vi ville ha ett eget kapitel 
om handgjorda skor med i vårt magasin.
    Då skorna sägs vara det första man lägget märke till hos en 
annan människa och är på så vis en stor del av människors 
personliga stil kändes även ett kapitel om skor självklart att 
ha med. Med hjälp av google hittade vi en skotillverkare i 
Västerbotten som vi kontaktade och hon lät oss komma och 
intervjua och personligen ta del av hur ett par handgjorda 
skor blir till. Hon berättade för oss om tillverkningen går till, 
lite om hur hon hade blivit skomakare och gav oss en rad 
olika tips om hur man tar hand om sina skor och hur man 
känner igen ett par kvalitetsskor.
    Det som var intressant när vi pratade med henne var 
att hennes målgrupp stämde väldigt bra in på vår egen. 
Välklädda män som har koll på mode, men hellre vill satsa 
på välskräddat än trender. Nu riktar vi oss även mot kvinnor 
men det var kul att vi hittat en person som verkligen kunde 
tala till vår målgrupp. 

Viktoria Nilssons exklusiva designskor med laxfjäll i detaljerna.



En accessoar vi var intresserade att lära oss mer om var 
solglasögonen då den är helt accepterad för både kvinnor och 
män och är något som båda flitigt använder. Det sägs att ki-
nesiska domare lär ha använt rökfärgade glasögon för att inte 
visa sina känslor i domstolen redan på 1100-talet.
Vår utgångspunkt var dock att ta reda på hur man efter sin 
ansiktsform väljer ett par solglasögon som man kan bära upp
en längre tid. 
Information om solglasögon fick vi av en optiker vid namn 
Jenny på synsam i Piteå. Vi gick omkring i Piteå centrum och 
frågade personal på olika butiker om diverse saker. Vi var 
inne på apoteket och pratade med en kvinna om hudvård för 
herrar och kvinnor, vi var inne på en sminkbutik och hörde 
oss för kring grunderna inom manlig och kvinnligt smink 
och om det ens fanns. Vi var inne på en smyckebutik och 
fick lära oss lite kring klassiska smycken av olika slag. Vi gick 
därefter in på Synsam och blev väl bemötta. Då vårt möte 
var väldigt trevligt och vi lärde oss massor ställde vi frågan 
om det skulle vara möjligt att låna hem några modeller och 
fotografera blev svaret nej då risken att glaset skulle repas 
var stor. Vanliga glasögon går det bra med då de inte visas 
upp med det glaset som faktiskt skall användas efter att de 
sålts. Däremot gick det bra för oss att komma tillbaka och 
fotografera några av de tidlösa bågar som fanns i butiken. 
    När vi återkom den dag vi kommit överens om och skulle 
börja fotografera hade de redan plockat ihop en mängd 
olika solglasögon utifrån vad vi pratat om vid vårt tidigare 
möte och var väldigt tillmötesgående. De hade ställt fram ett 
bord och baksidan av reklamskyltar för att vi skulle få en vit 
bakgrund till våra bilder. Bordet var dock lite för litet och vi 
hittade istället ett utrymme i en trapp där vi kunde hålla till.
    Vi hade med oss blixtar, reflexskärmar, och diffusorer för 
att få till så bra bilder som möjligt. Vi insåg att det var bara 
en lampa i taket i klot-modell som fungerade utmärkt att 
använda som ensam ljuskälla med det vita underlaget som 
en typ av reflektor. Ljuset blev en snällare variant av solljus 
vilket passade utmärkt att ljussätta just solglasögon med. 
När vi hade tagit bilder framifrån på ett glashuvud (som 
personalen snällt lånade oss) och hopfällda samt snett från 
sidan började vi leka med glasögonen i en hög men fastnade 
för uppställningen när de låg och formade ett verssalt H och 
kom då på att vi borde skriva ordet “solglasögon” med just 
solglasögon vilket sedermera blev rubriken för uppslaget, och 
de bilderna som tillsammans bildar ordbilden kan ha blivit 
den bästa bilden därifrån.
    Efteråt tackade personalen oss för att vi varit där, och vi 
hade upplevt det bästa bemötandet och samarbetet under 
produktionstiden.

12. Solglasögon 13. Venice
      Beach
Under vår vistelse i Los Angeles i november 2011, besökte vi 
stranden Venice Beach då vi tagit reda på att det var på den 
stranden serien Baywatch spelades in på. Väl där, spatserandes 
förbi diverse gatustånd och knarkförsäljning, ramlade vi av en 
slump in på Good See Co. En malplacerad butik som sålde 
solglasögon från exklusiva designers. Efter att var och en inför-
skaffat sig ett par nya solglasögon frågade Linus försäljaren om 
den tjocka plastklumpen som pryder Ray-Ban’s modell Avia-
tor’s ram mellan glasen. Vi fick då reda på att de tagits fram 
för amerikanska flygvapnet som behövde ett par solglasögon 
till sina piloter som skulle rymmas under deras goggles och 
att plastbiten är ett typ av svettskydd som hindrade svetten 
att rinna ner i ögonen på piloterna. När vi skulle skriva om 
solglasögon så kändes detta som en kul grej att ta upp.

Glasögonförsäljaren på Good See Co, Venice Beach

Obligatoriska gruppbilden efteråt där vi tvingade med
optikern Jenny på bild.



14. Hattbaren 15. Skinnjackor
Elin: Jag passade på att besöka Hattbaren på Götgatan när 
jag väl var i Stockholm för intervjun med Björn Yttling. Jag 
blev väl bemött av Moe som arbetade i butiken. Han berät-
tade många intressanta saker kring hattar och jag fick veta att 
butiken var en av de äldsta på Götgatan. Jag kom dit helt utan 
förvarning men stannade säkert en hel timme och pratade med 
honom. Han tipsade mig även om att gå till Mangle Vintage 
och prata om second hand som jag senare gjorde. 

Vi ville verkligen ha en fotografering som innehöll skinnjackor. 
Detta löstes genom att skicka ut en inbjudan på facebook till 
alla vi kände i Piteå. Vi skrev att de som äger en skinnjacka 
ville vi ta en bild av på varje persons eget vis att bära upp en 
detta plagg. Detta för att få med så många olika varianter av 
att bära upp en skinnjacka som möjligt. Uppslutningen vid 
fotograferingsdagen var inte lika högt som förväntat, detta kan 
ha berott på att vi var ute i lite för god tid med inbjudningarna 
då folk hann glömma av vårt event, vi kan ha varit där lite för 
länge då många tänkte att “jag kan gå dit lite senare” samt att 
det var en fredag med bra väder då folk gärna sov lite länge än 
vanligt och sen lapade sol resten av dagen. 
    Vi fick ihop några stycken bra bilder som alla hade samma 
ljussättning, då vi antog att de flesta jackorna skulle komma 
vara svarta samt att vi ville ha svart bakgrund använde vi oss 
av två stycken stora ljusboxar bakom personen för att utskilja 
svart från svart och ett hårt ljus snett framifrån för att få på ett 
tydligt vis fram de olika veck och ojämnheter som lätt kan bli 
på en skinnjacka. Uppslaget döptes i och med folks egna stilar 
till “Min Skinnjacka”.

Obligatoriska gruppbilden efteråt!

Uppställningen för fotografering av skinnjackor.



Vi ville använda oss av bildserier med stilar som återkommer 
i modet kontinuerligt, något som alla kan relatera till.  Vi kom 
fram till att det marina båtmodet verkligen är något som alltid 
finns med och fungerar varje år. Indianinfluenser återkommer 
i form av detaljer som fransar, fjädrar och naturfärger. Alla 
har någon slags bild av hur en indian ser ut och går klädd.
    Från början var tanken att avspegla typ några scener ut fil-
men Top Gun där vår modell skulle var iförd diverse pilotin-
spirerade utstyrslar typ pilotjacka, skinnjacka, vit t-shirt,
pilotglasögon, blåa jeans, doggy-tag, pilotklocka osv. Vi kontak-
tade flygflottilj 21 i Luleå om att få komma till deras landnings-
bana/område, men de hade inte hand om några äldre plan 
längre och hänvisade oss till F21 flygmuseum. Vi fick efter lite 
om och men tag på en ansvarig för de gamla flygplanen på 
flygmuseet men fick förklarat på oss att planen inte har någon 
plats att förvaras under vinterhalvåret och är täckta av snö. 
Han bad oss att återkomma med ärendet, så vi kontaktade en 
kille som skulle gjort sig bra i gestaltningen av en pilot. Detta 
slutade dock med att snön aldrig försvann i tid samt att vi 
aldrig fick tag på kläder i hans storlek då han är både längre 
och muskulösare än Linus som har de kläderna vi tänkt att 
använda. Idén slopades därför.
    Det vi lärde oss med tiden var att ha en historia bakom 
bilderna. Dels för att veta hur vi skulle ta bilderna, men även 
för att få modellerna att förstå hur de skulle agera. Det var 
lättare för dem att gå in i rollen när vi gav dem ett scenario att 
tänka sig in i och agera utifrån. Till exempel att personerna på 
båten bodde där, jobbade där och inte skulle gå i land på flera 
veckor. När Viktoria går i gången i ruffen sa vi åt henne att 
hon är på väg till kaptenen. 

Elin: Min roll under fotograferingarna har varit dels att skaffa 
fram kläder och rekvisita. Till Indianfotograferingen till 
exempel sökte jag först fram det indianinspirerade plaggen 
jag själv hade i min ägo och försökte komma fram till vad som 
behövdes kompletteras. Utifrån vår moodboard som visade 
naturfärger, fjädrar, fransar och mönster gick jag till Kupan
i Piteå för att komma över billiga klädesplagg. Jag gick runt
och hittade massor av klänningar, kjolar och tröjor som skulle 
kunna fungera. Men det slutade med att jag köpte med mig 
ett enfärgat brunt tyg, ett lakan, två mönstrade tyger och två 
bälten för en total summa på 70 kronor. Vidare på Dollar 
Store var jag på väg att köpa påskfjädrar, men i sista stund än-
drade mig till att köpa tre stycken fjäderprydda masker istället. 
Av mina fynd skapade jag två stycken fjäderskrudar som fick 
komplettera en jag gjort tidigare till en maskerad. Jag sydde 
även en fransbeklädd poncho. 
    På plats under fotograferingsdagen började jag med att 

lägga ut alla plagg och accessoarer tydligt på några bord. 
Utifrån det plockades olika outfits ihop till vår modell Vanessa. 
Med hjälp av säkerhetsnålar, lite tyg och ett lakan skapade vi 
en långklänning på plats. En annan klänning skapades impro-
viserades av en sjal. Jag flätade in fjäderhalsband i Vanessas 
hår som en extra detalj. I efterhand såg vi att lakanet vi gjort 
långklänningen av var väldigt skrynkligt och blev tvunget att 
retuscheras kraftigt. Detta blev en lärdom för framtida foto-
graferingar då strykjärnet sedan alltid fick följa med.
    Då Linus skötte ljussättningen och själva fotograferingen 
stod jag bredvid och försökte regissera bilderna för att nå det 
resultat vi ville åt. Jag har hela tiden haft en bild av tidning och 
helheten i bildserien och har därmed kompletterat Linus som 
fotograf, som mer jobbar med att ta fram väldigt bra, enskilda 
bilder.  Det är viktigt att bilderna är tekniskt bra och ljussatta 
på rätt sätt och Linus har fått fokusera på det medan jag kom-
mit in och pillat i detaljer som styr helheten. 

Linus: Min roll under fotograferingarna var att planera ljuset 
så att det kändes som ett “naturligt” ljus beroende på posen, 
kläderna och platsen. Innan fotograferingen fick vi planera 
var, hur och när det skulle genomföras och var, hur och när 
det skulle kännas som att det genomförts. När detta bestämts 
bokade jag blixtar och tillbehör till dessa. Väl på plats mon-
terade jag upp allt där det skulle stå och testade hur starkt alla 
skulle slå, sedan beroende på kläder, kläders färger och ljus 
och om rörelse skulle vara en del av bilden anpassa kamerans 
exponeringsinställningar efter detta. Efter att modellen ställt 
sig som vi velat ha denna göra små ändringar och dirigeringar 
efter vad som blir snyggt. Att fånga 3D i 2D är inte alltid en 
dans på rosor. Efteråt skulle de bästa bilderna väljas ut, gå 
igenom det digitala mörkrummet och eventuellt fixas lite mer 
med och till sist skärpas efter den beskärning som gjorts. Innan 
alla fotograferingar gjorde jag min research inom alla närlig-
gande kategorier och i de helt aviga för att hitta nya idéer att 
anamma på den kommande fotograferingen.

Bildserier

Utdrag från tidningen



16. Båtbilder

17

En trend som återkommer i olika former är sjömansmodet, 
som tar sig form i allt från hela utstyrslar till randiga t-shirts, 
pikétröjor och skepparskor. Vi löpte hela linan ut och klädde 
upp våra modeller Victoria och Linus i sjömanskläder från 
topp till tå och bokade in en fotografering på Pite havsbads 
egen isbrytare. Första bilden med ett lastfartyg i bakgrunden 
var en lyckoträff  då vi tog tillfället i akt när vi såg den komma 
åkandes och ställde upp modellen och började knäppa kort. 
Bilden, som är ljussatt med solljus och en reflexskärm, blev 
såpass bra att den fick inleda reportaget.

Vi fick en kommentar som ifrågasatte om den här bilden verk-
ligen hörde hemma här. Vi känner att bilden i dess samman-
hang och modellens klädsel knyter bilden till temat. Dessutom 
finns den typen av bord som utgör förgrunden endast på båtar, 
det sitter en kant runt hela bordet som hindrar saker från att
glida ner om båten skulle gunga. Bilden är tagen för att kom-
plettera en bildserie, inte för att stå ensam och representera en 
hel trend.

Moodboard för att ta fram den känsla kring sjömanstemat vi ville åt.



18. Indianbilder
Bilderna i indianserien är alla tagna med en ganska död 
bakgrund för att framhäva det naturliga, spirituella, ganska 
svårtolkade och bohemiskt inspirerade modet. Det är få saker
åt gången som kommer och går som inspirerats av indian-
modet, till exempel långa klänningar, fjädrar och jordnära 
färger. När vi fotograferade för detta reportaget använde vi 
olika ljus till varje bild för att på så vis skapa olika karaktärer 
av Vanessa som agerade modell vid fotograferingen. Allt från 
solnedgångs ljussättningen med en stor blixt bakom henne där 
ljuset riktigt kryper fram kring konturerna till ökensolen där 
den hårda skuggan hamnar precis intill kroppen. Med hjälp 
av säkerhetsnålar, lite tyg och ett lakan skapade vi en långklän-
ning på plats för bild nummer tre. Hoppbilden ställde till vissa 
problem då det är svårt att få varenda del av kroppen snygg i 
ett hopp, det löstes genom att foten, vaden, kroppen, fjädrarna 
i håret och sedan resten av kroppen är sammansatt från olika 
bilder.

Moodboard av känslan kring indiantemat

Behind the Scene-bild när vi fotar Vanessa.Vår allra första fotografering till magasinet.

Det är inte photoshop, det var en stol



Här ville vi ha känslan av kalla vinterdagar då en tjock och 
varm stickad tröja är väldigt behaglig att trä över huvudet. Att 
man är insnöad i en mysig stuga ute på fjället där en stor öpp-
en spis är den främsta värmekällan. Detta gestaltades genom 
att åka ut till Jävre och fotograferade längst ut på en av brygg-
orna med horisonten i bakgrunden, med en grov trätextur som 
bakgrund, samt längst upp i fyren, genom fönstren som skulle 
ge känslan av att fotot togs utifrån en stuga. Ljussättningen i 
bilden var meningen att efterlikna Carl Bengtssons pressbilder 
för klädmärket Boomerang, där bilderna känns underexpon-
erade och sedan gjorts ljusare på ett visst sätt i efterhand. 
    Att vädret under fotograferingstillfället skiftade från snös-
torm då vi inte ens kunde frysa snöflingorna med en 1/500 
sekunds slutartid till att bli mysigt solig eftermiddag gav oss 
möjlighet att binda samman historien från att vara insnöad till 
det lyckliga slutet då de kunde ta sig ut ur stugan igen. Bild-
serien fick på så vis en bredd då den nu fungerar under både 
höst, vinter och vår. 
    Vi hade väldigt svårt med att försöka hitta på en bra rubrik 
till denna serie. Vi funderade kring massa konstiga förslag med 
garn, värme, stickat. På engelska och på svenska testade vi 
men inget kändes riktigt rätt. Till slut blev det en ordbild där 
det står “sticka ut” men samtidigt “stickat utomhus”.

19. Stickat
Här är det photoshop för att ta bort Elin, hennes fot kom med på origi-
nalbilden. Dock användes inte reflexskärmen för ljusets skull, det var för 
att skydda Amanda från snön

Moodboard för att minnas vår ursprungliga känsla kring stickade 
kläder.



Vi ville visa på olika varianter man kan matcha ihop kostym-
delar utan att behöva äga så många kostymer som veckan 
har dagar. Att man med små medel kan få stor variation i sin 
utstyrsel. Vilket i sig avspeglar hela magasinet. 
    Utifrån vår moodboard gick vi runt i stan i Piteå och letade 
locations till fotograferingen. Vi gick även till Acusticum och 
hittade en hiss som var fin. Idén föddes då till att visualisera en 
man som är på väg till jobbet. Samma hiss, men olika dagar 
och därmed olika kläder. Historien utspelar sig från tisdag till 
fredag med en bild varje dag tagen vid samma tidpunkt på en 
man som är på väg till jobbet. 
    Bilderna är tagna bredvid ett stort fönster som gav ganska 
mycket ljus med en viss vitbalans då det var lite disigt. Blix-
tarna som användes hade en egen vitbalans, detta löstes ge-
nom att ha väldigt starkt ljus och anpassa kameran efter dem. 
Något som inte föll oss i smaken är de dussintals fingeravtryck 
som beprydde hissens automatiska skjutdörrar. Dessa fick i 
efterhand avlägsnas i vårt bildbehandlingsprogram. 

20. Kostym-
      bilder

Moodboard för att minnas vår ursprungliga känsla kring en uppklädd businessman. Rent och lyxigt.

Första titten på vår “photoshoot-location”.

Obligatoriska gruppbilden efteråt!



Elin: Jag försökte först hitta till Beyond Retro på Skånegatan 
men utan smartphone eller lokalsinne gav jag upp letandet och 
sökte mig till en annan vintagebutik som Moe på Hattbaren 
tipsat om. Jag träffade Caroline Börjesson som äger butiken 
Mangle Vintage. Hon var väldigt vänlig och tillmötesgående 
och svarade intresserat på mina frågor kring vintage och 
second hand. Hon sa även att hon skulle kunna ställa upp 
på en längre intervju om det skulle behövas. Hon sa även att 
hon gärna skulle låna ut kläder från butiken om vi skulle vilja 
använda dem till någon fotografering. Tyvärr var det svårt att 
genomföra då vi hållit till i Piteå, men det var kul att hon ville 
hjälpa till och engagera sig. 

21. Mangle
      Vintage

Ägaren av Mangle Vintage, Caroline Börjesson



Vi pratade med en kvinna vid namn Catarina Sundström som 
arbetar på Kicks i Piteå. Hon berättade för oss lite grundläg-
gande om parfymer och dofter. 
    Bilden är tagen utomhus på en spark som kläddes med en 
tapet för att få en ljus bakgrund. För att förstärka konturerna 
användes en soptunna och några liggunderlag på sidorna för 
att mörka ner kanterna. Flaskorna valdes för att de inte är ut-
märkande för något specifikt märke. Det kan både vara flaskor 
för herr eller damparfym. 

22. Hudvård 23. Parfym
En kondom?
Vi hade svårt att veta vad vi ville ha för bild till hudvårdstex-
ten. Elin tog bilden på hudkrämen rakt uppifrån och visade 
den för Linus dagen efter. Första kommentaren var att den 
såg ut som en kondom. Hudvård är någonting som både män 
och kvinnor ägnar sig åt eller i alla fall borde ägna sig åt. Då 
få män (Linus inräknad) inte har full koll på de små saker man 
bör ha i åtanke för att behålla den hy man hade när man först 
ploppade ut.

Alla fotograferingar är inte glamourösa, för hudvård blev det en bild på 
nagelkräm i ett lock för behållare till hudkräm. Den g jorde sig bättre på 
bild!

På en uppfart, ställde Elin en spark. Brevid den en soptunna, några 
liggunderlag och en tapet. Detta höjde misstänksamma ögonbryn hos de 
nyinflyttade grannarna. Men bilden blev bra. Allt för konstens skull!



När vi fick reda på att hip-hop trion Movits skulle besöka 
Piteå slog det oss att vi i planeringsstadiet nämnt att det vore 
intressant att ha med några celebriteter i tidningen som har
en snygg  och egen stil. Vi tog då tillfället i akt och kontaktade 
dem och fick ett möte med dem innan deras spelning på en
av de lokala klubbarna. Det var väldigt hög ljudvolym så att
spela in vår intervju var inte möjlig och frontmannen i bandet 
pratade om fort och om få saker så det var väldigt svårt att få 
till en vettig artikel. Detta löstes genom att punktera upp varje 
fråga med kontentan av varje svar. Efteråt togs likadana bilder 
på varje medlem som sedan sattes samman för att fylla en sida.

24. Movits!

Även om bilden på Movits har svart bakgrund och i alla fall enligt oss 
känns tillräckligt proffsig så var det halvdana förhållanden när vi tog 
bilderna.



Layout
Formgivningen av tidningen började med en noggrann 
studie av diverse magasin och dess layout. Både mode-
tidningar, men även andra, utländska som svenska. Det
som kändes estetiskt snyggt vid första ögonkastet foto-
graferades av och skrev sedan ut på papper.  Väl utskrivna 
kunde dess layout och design studeras än en gång och de 
snyggaste sparades för inspiration. Det som kollats på har 
varit hur text och bild legat tillsammans på satsytan. Hur 
typografin samt bildspråk har byggt upp olika känslor. 
    Satsytor och marginaler mättes mellan olika magasin 
och en satsyta valdes efter vad som kändes behagligt. Vi 
båda är inget fan av små marginaler, utan gillar hellre 
luft. Men då vårt format inte är det största var vi tvugna 
att inte ha allt för stora marginaler för att satsytan skulle 
bli för liten. Det fick bli en komprimiss som kändes balan-
serad och bra.
    Vi ville hålla stilen lite lyxig. Lys kan man fånga genom 
mycket luft, men mycket luft kan även resultera i att det 
ser tråkigt och trist ut.  En väldigt svag balansgång där 
emellan. 
    Storleksmässigt mättes några tidningar som är stan-
dardstorlek. Därefter testades  dessa genom att skriva ut 
ett testuppslag i de olika formaten för att känna efter hur 
de kändes i handen. Jag fick en kommentar från en kille 
att det lite mindre kändes bäst för att det gick hålla med 
en hand. Att inte vara tvungen att ha tidningen på ett 
bord eller använda båda händerna för att läsa. Då vår idé
var att magasinet skulle vara lättillgängligt kändes det 
mindre formatet bra.
    Jag funderade även över satsytan och marginaler. Det 
snyggaste var luftigt och många har väldigt olika. 



25. Typsnitt Manligt vs.
  Kvinnligt

Vi satte oss ner tillsammans för att välja typsnitt i samband 
med att vi skapade logotypen. Efter att vi valt ut 6 stycken 
typsnitt som skulle passa bra till brödtext, baserat på dess läs-
barhet som vi genom erfarenhet lärt oss vad vi skulle leta efter.
Dessa lade vi in varje i varsin löpande text, i rätt storlek och 
en lagom bred spalt anpassad för ett magasin. Därefter skrev 
vi ut och testade läsa/titta på svärta. Utan att diskutera med 
varandra lade vi fram våra favoriter kom vi fram till att Basker-
ville var det typsnitt vi ville använda. Det har en skön rytm 
och svärta som passar utmärkt till brödtext. Därefter gjorde 
vi samma procedur för att välja ingresser och rubriker. Valet 
ändrade sig när vi skrivit ut testsidorna.
Vi märkte att det som såg bäst ut i datorn inte alltid kändes 
inte lika bra på papper. Till rubriker valde vi Din Engschrift 
tillsammans med Baskerville och till ingresser en kursiv Bodoni 
och Gill Sans. Gill Sans som även skulle fungera som brödtext 
till mindre textmassor. 

Jag studerade en herrtidning och jämförde med en damtidning
och försökte se vad som skiljde dem åt i utformning. Dam-
tidningen hade mycket färg, snirkliga typsnitt och det händer 
mycket på sidorna. Medan herrtidningen var mer steril och 
ganska konsekvent i formen. Jag märkte även att herrtidnin-
gen (King) bara använde en färg, röd, utöver svart, vit och 
gråskala. Jag tänkte att det är lättare för en kvinna att ta till sig 
en herrstil än det är för herrar att tycka om något som känns 
kvinnligt. 
Jag kollade även i GQ som använder väldigt sparsmakat med 
färger. Max en komplementfärg per uppslag. De använder 
väldigt klara färger som blå, grön, gul, cerise och röd. 
    Det har varit en balansgång att få med kvinnliga detaljer och 
bilder utan att det ska bli en kvinnotidning. Men samtidigt få 
med lika mycket av båda världar. 

the quick brown fox jumps over the lazy dog
Baskerville

the quick brown fox jumps over the lazy dog
Gill Sans

the quick brown fox jumps over the lazy dog
Bodoni

the quick brown fox jumps over the lazy dog
DINEngschrift



Att skriva redaktionell text har nog varit en av de svåraste de-
larna i projektet. Då ingen av oss är speciellt intresserade av att 
skriva har det varit svårt. Vi ville absolut inte använda oss av 
dummytext, utan vårt magasin skulle vara en färdig produkt. 
Den färdiga texten skulle inte bara vara där, den skulle vara 
intressant att läsa både en och två gånger och den skulle inte 
vara såpass invecklad att man behöver gå tillbaka och läsa 
om och fundera på vad vi faktiskt menade. Vi har kämpat 
och kämpat och haft mycket skrivkramp. Men när tidningen 
började sättas ihop insåg vi att vi kanske ansträngt oss lite väl 
mycket. Då en tidning oftast innehåller många kortare texter 
för att de ska vara lätta att ta in för läsaren. 
Även att hitta på fyndiga rubriker och bra ingresser har varit 
svårt. Vi vet att det inte är perfekt, men vi har gjort vårt bästa. 
Vi är trots allt inga copys eller journalister, vi är formgivare 
och fotografer.

Elin: Jag sparade ner bilder på fina modeillustrationer och blev 
lite kluven i om jag ville göra väldigt realistiska material med 
torrpastell eller om jag ville göra lite mer slarviga tuschskisser. 
Då jag haft en rush på skraffering sedan första gången jag tes-
tade 2006 och inte använt den tekniken på länge bestämde jag 
mig för att testa den tekniken först. Skraffering är en teknik då 
du arbetar med en penna och använder dig av streck, prickar, 
virvlar eller någon annan struktur/mönster och arbetar fram 
skuggor med hjälp av denna. En 0,1 mm tuschpenna använde 
jag. Denna teknik användes dock inte på de slutgiltiga il-
lustrationerna. 
    Det svåraste med att rita människor är ansiktsuttrycken, 
det kan förstöra vilken teckning som helst, så jag övade mycket 
innan för att hitta ett uttryck som jag tyckte skulle passa. Kroki 
har jag arbetat med mycket i mina tidigare dagar, så männis-
kokropppen är jag inte ovan att jobba med.
    Jag valde även att arbeta helt för hand istället för dator. 
Mest för att få fram en mer unik känsla i bilden. Helt digitalt 
framställda illustrationer kan ibland kännas väldigt mekaniska 
och jag ville få fram det mer organiska. Streetstylebilder låg 
till grund för mitt skissande. Det var sådana bilder jag ville åt, 
helkroppsbilder av människor som visar upp sina kläder. 
    När jag var nöjd med skisserna valde jag att göra kopior av 
dessa med endast konturer. Jag scannade in dessa i datorn för 
att kunna utveckla dem vid ett senare skede. Därefter målade 
jag med akvarell för att klippa ihop med konturskissen i da-
torn. Just akvarell för att det är en teknik man inte riktigt kan 
kontrollera hur den ter sig, vilket ger ett spännande och unikt 
uttryck. Att mixa olika tekniker som tusch, akvarell, photoshop 
och illustrator gjorde det lättare att få fram känslan av kläder 
och material.
    Jag gjorde även illustrationer i illustrator som ankaret i bör-
jan av båtserien och ansiktena i kapitlet om solglasögon.

25. Skrivkramp Illustrationer


