
 

 

 

 

 

Bachelorstudium i klesdesign og kostymedesign – opptak 2022 

Opptaksprøve del 1 
 

Tekniske spesifikasjoner: De opplastede filene i Søknadsweb kan ikke være på mer enn 100 MB til 

sammen. 

 

Målet med opptaksprøver er at du som søker skal kunne få vist dine faglige kvalifikasjoner, foreløpige 

designerkunnskaper og interesser. Oppgavebesvarelsene vil vi bruke til å evaluere kvaliteter som: 

• nysgjerrighet, iderikdom, engasjement og evne til å reflektere 

• evne til å uttrykke seg visuelt, skriftlig og muntlig 

• interesse, forståelse og sensibilitet for tredimensjonal form og tekstile materialer 

• selvstendighet og samarbeidsevner 

• interesse for klær, kostymer, mote, søm og mønsterkonstruksjon 

 

 

Alle 5 oppgaver skal besvares. Hver oppgavebesvarelse i en egen fil (BAKK2022-01.pdf, BAKK2022-

02.pdf osv). 

 

Oppgave 1 
 

Skriv et motivasjonsbrev (ca. 1000 tegn inkl. mellomrom) om hvorfor du søker dette studiet. Fortell oss hva du ser 
i vår tid som engasjerer og inspirerer deg til å jobbe med klær som uttrykksform. 

(Lagres i PDF-format. Bruk følgende filnavn: BAKK2022-01.pdf) 

Oppgave 2 
 

Velg en veske, ryggsekk eller bag som du har og bruker. Plasser den på en flate og sett en lyskilde som kommer 
inn fra den ene siden. Bruk blyant og tegning på papir til å beskrive den og overbevis oss om at den står/ligger 
stødig på underlaget. 

(Lagres i PDF-format. Bruk følgende filnavn: BAKK2022-02.pdf) 

Oppgave 3 
 

The Owl and the Pussy-Cat 

BY EDWARD LEAR 
 
The Owl and the Pussy-cat went to sea  
   In a beautiful pea-green boat,  
They took some honey, and plenty of money,  
   Wrapped up in a five-pound note.  
The Owl looked up to the stars above,  
   And sang to a small guitar,  
"O lovely Pussy! O Pussy, my love,  
    What a beautiful Pussy you are,  
         You are,  
         You are!  
What a beautiful Pussy you are!"  
 
II  
Pussy said to the Owl, "You elegant fowl!  
   How charmingly sweet you sing!  
O let us be married! too long we have tarried:  
   But what shall we do for a ring?"  
They sailed away, for a year and a day,  
   To the land where the Bong-Tree grows  
And there in a wood a Piggy-wig stood  



 

www.khio.no 2/2 

   With a ring at the end of his nose,  
             His nose,  
             His nose,  
   With a ring at the end of his nose.  
 
III  
"Dear Pig, are you willing to sell for one shilling  
   Your ring?" Said the Piggy, "I will."  
So they took it away, and were married next day  
   By the Turkey who lives on the hill.  
They dined on mince, and slices of quince,  
   Which they ate with a runcible spoon;  
And hand in hand, on the edge of the sand,  
   They danced by the light of the moon,  
             The moon,  
             The moon,  
They danced by the light of the moon. 
 

Bruk dette diktet, og det du kan finne ut om det som utgangspunkt for en kreativ prosess og lag en visuell 
fremstilling som viser hvilken stemning og hvilke assosiasjoner du får ut av å studere diktet. 

Videre skal du designe fire antrekk som viser din tolkning av dyrene i diktet, uglen, katten, grisen og kalkunen. 

Lag illustrasjoner i valgfri teknikk av hvert av antrekkene. 

Tolkningen din skal reflektere hva du er opptatt av og inspirert av når du uttrykker deg gjennom klær 

Beskriv kort med ord hvordan du har jobbet frem de fire antrekkene. 

(Lagres i PDF-format. Bruk følgende filnavn: BAKK2022-03.pdf) 

 

Oppgave 4 
 

Nærhetsplagg. 

Nå er vi lei av å holde avstand så vi trenger nærhet og kontakt med hverandre.  

Design en overdel som kopler sammen/rommer to eller flere personer og tegn mønsteret til løsningen din sett 
liggende flatt.  

Beskriv plagget forfra, fra siden og bakfra i valgfri illustrasjons-teknikk som viser materialer, farge(r) og detaljer 

som lukninger, sømmer, dekor osv. 

Lag en prosessbeskrivelse hvor du gjennom ord og visuelt materiale viser oss prosessen din.  

(Lagres i PDF-format. Bruk følgende filnavn: BAKK2022-04.pdf) 

 

 

Oppgave 5 
 

Send inn dokumentasjon på tre egne arbeider som du mener er relevante for utdanningen du søker. Beskriv 
prosessen fra idé til ferdig resultat i ord og bilder, maksimum 1000 tegn inklusive mellomrom. Inspirasjonen, 

materialet, skisser, designvalg m.m.  

(Lagres i PDF-format. Bruk følgende filnavn: BAKK2022-05.pdf) 

 

 

Lykke til! 

 

 

 

 


