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Förord

Jag lärde mig att knyta min första syknut av min 
farmor när jag var sex år gammal. Hon fi ck visa mig 
många gånger innan jag förstod hur hon gjorde. 
Tråden hålls mellan tumme och pekfi nger, sen 
svänger man pekfi ngret runt tråden, rullar ihop trå-
darna så att man får tag på ändan och dra ihop det. 
Knuten uppstår av en rotation och en riktning. 
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Bakgrund

Mitt kandidatarbete handlar om att utforska ett 
mönster, förstå dens ordning, mening och system. 
Detta ska leda till en tredimensionell gestaltning som 
tolkar mönstrets uppbyggnad.

1. Darb-i Imam moske Isfi han Iran



2:1 Arkitektur inom Islam 

Geometriska element, siffror och symboler ses ofta 
som strukturer av kosmos. Inom islam tros de spegla 
den värld Gud har skapat och ses som universala byg-
gnadsdelar, fungerande i alla skalor. Därför används de 
fl itigt i samband med alla religiösa byggnader. Islamisk 
arkitekturen eftersträvar att efterlikna guds hantverk 
och påminna männsikan om dess skapare. Dekora-
tionerna fungera som en förglimt av paradiset.
 
Inom den islamska arkitekturn fi nns det en viktig 
komponent nämligen ”Space”, Jag använder det engel-
ska ordet då den infattar en bredare mening som rum,   
mellanrum,  avstånd,  rymd, yta och utrymme. 
Detta ”Space” är oftast utklippt från det runtomlig-
gande och defi nieras av den inre ytans form. Samtidigt 
som det eviga sökandet efter enhetligheten mellan det 
inre och yttre är en viktig del i Islam som religion och 
arkitektur. Det paradoxa spelet i mönstret och arkitek-
turen  intresserar mig.



2:2 Girih-bitarna

Ett Girihmönster kan skapas av fem geometriska delar. Det 
behövs en regelbunden tiosiding, en regelbunden femsi-
ding, en sexsiding, en fyrsiding och en fl uga. Alla sidorn 
på bitarna är lika långa och varje bit är decorerad med 
ett linjemönster. Decorations linjerna har samma vinklar 
mot sidan på alla bitar detta gör det möjligt att kombinera 
bitaran med varandra fast varje bit har en egen individuell 
mönster. När man sätter ihop bitarna skapas ett nytt pålig-
gande mönster. 

Girih-bitarna kan skapa både regelbundna och 
kvasikristallina mönster. kvasikristallina mönster 
är tillsynes välordnad, men de upprepar sig aldrig 
regelbundet. Mönstren innehåller både ordning och 
kaos.



2:3 Pennrose

Roger Penrose skapade i mitten av 1970-talet utan att 
känna till girih-bitarna två par egna mosaikbitar med 
samma egenskaper. En fet och en smal romb          , 
en pil och en drake. Alla girih-bitar kan uppdelas i 
ett antal Penrose-bitar. I många av Penrosesmönster 
påträffas det så kallade gyllene talet Ф. Förhållandet 
mellan ytorna på de två romberna, och även mellan 
drake och pil, har just det gyllene värdet.



2. Aluminium-Magnesium legering

2:4 Kvasikristaller

En kristall är ett fast ämne vars atomer, molekyler eller 
joner bildar en regelbunden struktur som upprepar sig 
exakt i alla tre dimensioner. Kvasikristallmönstret hittades 
i ett Aluminium-Magnesium legering. De är ett mellanting 
mellan ett glasigt och ett kristallint material och har ofta en 
femfaldig rotationssymmetri - något som är omöjligt enligt 
de sju kristallsystemen. Kvasikristaller bildar en ickepe-
riodisk tessellation i rummet. Både Penrosemönstert och 
Girihmönstret tillåter det femfaldiga stymetrin i en tvådi-
mentionell plan.  

tessalation= konsten att dela upp planet i regelbundna 
mönster

kropp= sammanhängande mängd material, en kropp är 
ett objekt i tre dimensioner



2:5 Gyllene snittet

Gyllene snittet uttrycker en relation mellan två olika 
kvantiteter (x och y, x > y), där summan av kvantite-
terna (x + y) förhåller sig till den större kvantiteten (x) 
så som den större kvantiteten (x) förhåller sig till den 
mindre (y).

Gyllene snittet kan hittas överallt i naturen, t ex i form 
av den gyllene vinkeln. Om man delar ett helt varv 
med gyllene snittet fås vinkeln 360 ; 222.5 moturs. 
Om man istället räknar medurs får man vinkeln 360” 
360 ; 137.5



2:6 Sigmakoder

Sigmakoden för ett nummer är den ultimata grunden 
för det numret. Det är den innersta naturen som är 
dold. Inuti konstruktionen är detta sigma en grundkod 
för en ritning. Nummer 9 har en speciell plats. Inom 
islam har Allah 99 namn och ramadamfastan infaller på 
den 9 månaden i den muslimska kalendern. Man kan 
även genom en cirkel som är delad i 9 punkter få fram 
Pennroses pil och drake genom att dra linjer mellan 
punkterna 1,2,4,5,7,8. Grudtalet för penrose bitarna har 
sigmakodn 9.



Problemformulering/syfte 

Kan jag lyfta upp mönstret till det tredimensionella 
och skapa ett förhållande till människan.

Jag vill med hjälp av mönstrets byggnadsdelar skapa 
ett ”Space”. 

Mina ledord, det jag vill uppnå i min gestaltning är:

Gyllne förhållanden mellan ytor och volymer
Rotation och upprepning
Ordning och ickeordning







Metod och utförande

Jag provar mig fram genom att undersöka pilen och 
drakens form i olika material och ge de en volym. Jag 
väljer ut vissa förhållanden som jag provar. Genom 
att räknar mig fram förstår jag siffrornas harmoni och 
sammanhang, det hjälper mig att förstå formen.   

















Jag vill skapa möten mellan olika delar i en form, 
genom att gestalta en kropp som ska vara upprepande 
men föränderlig.

Om jag utgår från en kub och applicerar mina vink-
lar och relationer, kan jag då skapa en rotation i en 
volym?





















Resultat

“Space” är det som sker när formen reagerar med 
människan i en rumslig relation. Min form skapar 
förhållanden i ett “Space” 

Förhållanden mellan ytor och volymer i formen har ett 
gyllene värde. Det uppstår en rotation, en upprepning i 
en viss ordning.
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Tack

Sammanfattning

För mig betyder ett rum eller en möbel en möjlighet.
Jag vill jobba kring frågesällningar som berör den 
sociala och den kulturella arkitekturen. Hur kan jag 
skapa rum som väcker människors nyfi kenhet och 
engagemang i sin omvärld? 

Jag har experimentera med en form och skapat en 
rumslighet, mitt syfte har också varit att stärka min 
identitet och kulturella bakgrund. Jag har tagit i ans-
pråk en Space. Upplevt skapandets paradoxala cirkel 
och sökt efter att förena det inre och det yttre rummet 
genom att framkalla en plats under himlen, där arki-
tekturen är tillgänglig, pågående och föränderlig.
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