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g a t u f y n d

r i ng
Idén till denna ring uppkom när jag experimenterade runt med att värma upp
och smälta plast från pantflaskor jag
hade hittat. Efter några försök fick jag
fram en form som liknade en blomma.
Jag gjorde först en skissmodell där jag
testade hur ringen skulle kunna se ut.
Utifrån skissmodellen fick jag en annan
idé om att ringen skulle ha flera blommor istället för en. Jag valde även att inte
ta med bladen i den slutgiltiga versionen.
Jag valde att utforma en ring i guldfärgad
ståltråd och fästa tre blommor på ringen.
För att efterlikna en blomma ännu mer
valde jag att sätta fast pärlor i mitten av
varje blomma. Tack vare de färgade pärlorna fick ringen en mer lekfull och somrig känsla.
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örhänge
Jag fick inspiration från salmiakrutor och
diamantformer. Jag började skissa och kom
fram till denna idé. Jag gjorde en snabb skissmodell av papp och metallöglor för att se
hur uppbygnaden skulle se ut och hur de
olika rutorna skulle fästas i varandra.
Materialet jag använde mig av var en tom
pantburk i metall, eftersom metallen är rätt
hållbar och lätt håller sin form.

örhänge
Min första tanke var att göra något färgglatt och lekfullt. Därefter bestämde jag mig för att använda plastkorkar från pantflaskor som jag hade hemma, eftersom de finns i väldigt många
olika färger. Jag började med att klippa små bitar av korken och
stansade hål i dem för att sedan kunna trä dem på en guldring
av ståltråd. Min tanke var att bitarna skulle efterlikna konfetti,
vilket jag tycker att jag lyckades med. Jag testade hur detta skulle se ut i en snabb skissmodell och valde sedan att fortsätta med
samma idé men att använda flera olika färger av korkarna.
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