
HREYFANLEGT TEXTÍL HÓTEL 

NORRÆNT SAMSTARF 

Þetta samstarfsverkefni er hluti af verkefni sem ætlað er að bæta nýsköpun og 
skiptast á hugmyndum milli þriggja norræna prjónahátíða. Dönsk arkitektarstofa, 
NORRØN, hefur hannað hugmyndina að HREYFANLEGU TEXTÍL HÓTELI. Hótelið 
mun ferðast á milli þessara þriggja norrænu hátíða sem eru haldnar árlega á 
Blönduósi á Íslandi, í Orkanger í Noregi og á Fanø í Danmörku. 

Verkefnið er styrkt af Norræna menningarsjóðnum sem gerir þetta mögulegt. 

Gistirými 

Það er sameiginleg reynsla þeirra sem halda prjónahátíðir að þær fari vaxandi á 
hverju ári. Hugmyndin er að bregðast við þeirri þörf með uppbyggingu á 
HREYFANLEGU TEXTÍL HÓTELI sem svarar eftirspurn eftir gistingu á hátíðunum án 
þess að þessir litlu bæir þurfi að búa til varanlegar lausnir sem þeir þurfa  ekki að 
halda gangandi á öðrum tíma ársins. 

HREYFANLEGT TEXTÍL HÓTEL ætti þar fyrir utan að vera eins og hótel með 
samfélagslegu rými sem hægt er að nota við viðburði á hátíðunum. Slíkt rými ætti að 
virka eins og námsumhverfi sem hvetur til sköpunar og samskipta.  

FLAGGSKIP FYRIR NORRÆNA PRJÓNAMENNINGU 

Rannsóknir á norrænni prjónahefð verður notuð sem þróun á HINU HREYFANLEGA 
TEXTÍL HÓTELI og þá verður m.a. rannsakað hvað er líkt og hvað er ólíkt í 
prjónamenningu þessara þriggja Norðurlanda. Markmiðið er að móta verkefni þar 
sem þessum líkindum verður gert hátt undir höfði.   

Gengið er út frá að vefnaðarvara líkt og allskyns efni, handverk og prjón verði bæði 
tækni og tjáningaraðferð sem mun gegna lykilhlutverki í þróun hótelsins. 

HIÐ HREYFANLEGA TEXTÍL HÓTEL verður gert úr efniviði sem auðvelt er að setja 
saman á staðnum, pakka niður og flytja á milli þessara þriggja hátíða og hugsanlega 
fleiri alþjóðlegra viðburða og mun virka sem flaggskip fyrir hátíðirnar sem og norræna 
prjónamenningu. 

  

HUGMYNDAKEPPNI 

HVAÐ? 

Verkefnið HREYFANLEGT TEXTÍL HÓTEL hefst á hugmyndasamkeppni á 
Prjónagleðinni á Blönduósi. Markmiðið er að safna skapandi hugmyndum frá íslensku 
prjónaáhugafólki til að nota við framsetningu hótelsins. 

Í leit að því að skilja mikilvægi norrænnar prjónamenningar, vefnaðarstefnu, 
frumkvöðlum og frásögnum sem þessi 3 lönd hafa sett saman og mismuninn á 
íslenskum, norskum og dönskum stefnum á þessu sviði þarf að spyrja 
spurningarinnar: 

HVAÐA ÞÝÐINGU HEFUR ÍSLENSK PRJÓNAHEFÐ FYRIR ÞIG? 

HVERNIG? 



Þátttakendur vinna skissu að hugmynd sem nýst gæti við hönnun hótelsins. Við 
biðjum þá að móta útkomuna sem klippimynd eða plakat með mörgum myndum af 
ferlinu. Hugmyndin á að sýna íslenska prjónahefð og -menningu. Útkoman getur 
verið prjónuð verk, sýnishorn, efnisbútar, rusl (mataleyfar), stykki úr hinu og þessu 
o.s.frv. Það er sem sagt hægt að nota allt til þess að búa til þessa klippimynd eða 
plakat. Vertu skapandi!! 

Hver þátttakandi í hugmyndasamkeppninni verður að skila hugmyndinni sinni á A3 
blaði sem er afhent á keppnissvæðinu. Þátttakendur verða að fylla út stutta lýsingu 
sem á að segja frá vali þeirra á tjáningu. 

Það verður lítið safn af efni í boði á keppnisstaðnum t.d léttlopi í ýmsum litum í boði 
Ístex. Við hvetjum þátttakendur til að nota eigin efni og hluti eftir fremsta megni. 

  

HVERJIR? 

Allir geta tekið þátt. 

  

HVAR OG HVENÆR? 

Keppnin fer fram á Prjónagleðinni á Blönduósi í Íþróttamiðstöðinni. Keppnin hefst 
laugardaginn 10. júní kl. 12.00. Það verður að skila inn hugmyndinni sinni fyrir kl. 
15:00. Sigurvegarinn verður tilkynntur á  hátíðarkvöldverði er hefst kl. 19:30 á B & S 
veitingastaðnum. 

  

VERÐLAUN? 

Sigurvegarinn í keppninni fær aðgang að Prjónagleði 2018 auk námskeiðs að eigin 
vali og hátíðarkvöldverð að ári. 

 

Frekari kynning verður á verkefninu í Kvennaskólanum á Blönduósi kl. 20:00 á 
föstudagskvöldið þ. 9. júní. Við hvetjum ykkur til að taka þátt í spennandi verkefni og 
skrá ykkur á netfangið: textilsetur@simnet.is eða í síma 898-4290. 

 


