
OM YTA

”Med verket Yta har jag utforskat begreppet yta genom att skapa kontrast, bl.a. med hjälp 
av de vanligaste bindningarna inom vävning, kypert och tuskaft. Kypert är en mjuk bindning, 
till skillnad från tuskaften, eftersom inslagstråden löper över flera varptrådar. Till den mjuka 
väven valde jag trikåtrasor, varvat med ospunnen ull och remsor av päls. Till tuskaftsväven 
använde jag grovt snöre och bomullstrasor, vävda i just tuskaft. Jag konstaterar att form går 
över yta. En rundad form i ett hårt material, som ståltråd, framstår ändå som mjuk! Några 
spretiga kvistar krävs för att få fram motsatsen. Den mjuka sidan går i ljusa färger, den hårda 
är mörkare. Var det ett självklart val? 

En yta kan få ett djup, genom sin betydelse. Prinsessanspelningen handlar för mig om att 
sätta yta i relation till perfektion. Vilken känsla förmedlar det imperfekta? Hur noga måste 
trådarna fästas - hur perfekt bör min yta vara? Går tillgänglighet före yta? Jag utmanar mig 
själv genom att använda en bit som är för kort och acceptera den som den är.”  

   

 

OM LINDA NYDENMO 

Linda Nydenmo är uppvuxen i Vaggeryd, dit hon nyligen återvänt efter tjugo år i Uppsala. Vid 
sidan om sitt arbete som lärare har hon de senaste tio åren drivit företaget Fröken Smart, där 
hon uppfinner och formger smarta lösningar på irriterande vardagsproblem. 2018 började 
Linda studera på distans. Efter genomgången slöjdlärarutbildning fortsatte hon att förkovra 
sig inom textil formgivning, främst inom vävning och för närvarande läser Linda Vävdesign på 
Umeå universitet. Fröken Smart har fått en ny inriktning - Fröken Smart för hand - där textilt 
hantverk, i synnerhet vävning, och återbruk av textilier är i fokus. Den lilla butiken som hon 
driver på Storgatan 39 är i nuläget inte öppen särskilt ofta, men förhoppningen är att kunna 
ha mer öppet framöver. 

                                                        linda.nydenmo@frokensmart.se, 0707-55 58 85


