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Uppgift 1. Modekollektion på temat ”en bok”
Att läsa en bra bok är som att bege sig ut på en upptäcktsresa!
Som utgångspunkt för din modekollektion ska du välja en bok som inspirerar dig.
Det kan lika gärna vara en fotobok eller din personliga dagbok som en klassisk
roman. Fakta eller fiktion. Eller så passar du på att läsa något nytt.

telefon 08 660 20 20
fax 08 665 00 87

Fundera på vad som inspirerar dig i boken? Det kan t.ex. vara miljöer, karaktärer
eller händelser men även författaren själv. Det viktigaste är att du väljer en bok
som sätter igång din kreativitet.
• Gör research. Samla bilder som ger associationer till din bok. Besök om
möjligt bibliotek och museer. Skissa ned och vidareutveckla tankar och idéer.
• Tänk ut ett modekoncept på temat ”en bok” utifrån den research du har gjort.
• Skriv en text där du redogör för dina idéer och tankar kring ditt arbete på
temat ”en bok”. Vad har du låtit dig inspireras av? Hur tänker du kring valet
av inspirationskälla? Texten ska vara på max 600 tecken inklusive blanksteg.
Denna ska också ingå i den samlade PDF:en för hela uppgiften.
• Gör en moodboard, dvs ett inspirationskollage som illustrerar din text.
Använd det material som du samlat in i din research.
• Formge en modekollektion med minst 10 plagg med betoning på mode.
Kollektionen ska kännas samtida (den skall inte vara dräkthistoriskt eller
för scen och teater). Denna punkt presenterar du genom att:
• Rita en line-up, dvs illustrera samtliga plagg i plaggkombinationer på figur.
Illustrationerna ska vara färglagda.
• Rita svart/vita plaggskisser på plaggens fram och baksidor.
• Gör en färgkarta som innehåller de färger som ingår i din kollektion.
• Visa med tygklipp dina materialval för kollektionen. Klippen kan sitta vid
respektive skiss eller presenteras som en materialkarta.
Så här lämnar du in uppgift 1:
Samla alla uppgifterna i en PDF på max 10 MB och ladda upp.
Döp PDF:en med ditt namn och uppgift 1.
Uppgift 2. Teckningar
Teckning är ett viktigt redskap för en modedesigner. Det handlar lika
mycket om att träna ett seende och att kunna kommunicera som om
illustration. Lämna in följande:
• 3–5 stycken krokier (ange hur lång tid du haft på dig för varje skiss).
• 2–5 stycken fria illustrationer i original. Här har du möjlighet att visa
exakt vad du vill.
Så här lämnar du in uppgift 2:
Samla alla teckningarna i en PDF på max 10 MB och ladda upp.
Döp PDF:en med ditt namn och uppgift 2.
Söker du både till högskolan och kvällsskolan behöver du endast göra
arbetsproverna för högskolan. Du måste dock ansöka och ladda upp
arbetsprover till båda utbildningarna senast 14 maj 2021. Kvällsskolan är
en ettårig förberedande utbildning inom Mode. Kursen bedrivs 2 kvällar per
vecka och är avgiftsbelagd. Ett stipendium finns att söka. Erhåller du stipendiet så
täcker det hela kursavgiften. Du söker stipendiet här: www.designstipendiet.se

