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Tema VANN 
Tekst og foto: Kristin Aasgaard 

 
 

 

 
 
 
 

Hovedattraksjonen  på 

Catwalkevent Nesbru var 

kolleksjonen som elevene 

fra Vg2 Design og tekstil 

hadde arbeidet med i store 

deler av vårsemesteret. 

Moteoppvisningen falt helt 

tydelig i publikums smak 

etter applausen å dømme. 

FORMs redaksjon var 

samstemt med publikum, 

for klærne var både lekre 

og tiltalende, og så ut til å 

holde et kvalitetsmessig 

høyt nivå. 

 
Problemstillingen for 

kolleksjonsoppgaven med 

tema vann var: Hvordan 

utvikle en kolleksjon med 

utgangspunkt i et tema, og 

hvordan gjennomføre en 

moteoppvisning? 
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Elevene fra Vg2 Design og tekstil, der lærerne Bjørg Marie Hereid, Johanna Magnus og Peter Løchster 
underviser, stod for hovedeventet som ble avsluttet med en klesdesignvinner. Lene Magnussen vant pris for 
”beste design og tekniske utførelse” på 500 kr fra Stoff og stil. Vinnerantrekket vises nederst til høyre. 

 

 
Elevenes utgangspunktet for oppgaven  var H2O. Innledningsvis lagde de en 

skissebok i A4-format på minst 40 sider, hvor de tok for seg alt de kunne komme på 

i sammenheng med vannets former, strukturer, farger og bevegelser. Skisseboken 

skulle vise hvordan de hentet inspirasjon fra det undersøkende arbeidet i form av 

idéskisser, fargesammensetninger, materialutprøving og tanker. Ulike teknikker som 

tegning, collage, skriving, fotografering, maling og data ble tatt i bruk. 

 
Deretter valgte elevene ut en hovedinspirasjon fra skisseboken og lagde så en 

inspirasjonscollage som viste egen vinkling på oppgaven.   Med utgangspunkt i 

inspirasjonscollagen  var oppgaven nå å designe en kolleksjon på ti antrekk. Hele 

kolleksjonen skulle presenteres med fargelagte illustrasjoner, fargeprøver og 
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materialprøver. 

 
Elevene skulle sy og presentere ett av antrekkene i motevisningen Catwalk Nesbru 

vgs.  Motevisningen ble gjennomført som et fellesprosjekt for avdelingen, og klassen 

samarbeidet med interiør- og utstillingsdesign samt andre elever på skolen i 

forbindelse med valg av modeller. 

 
 
 

 
 


