
Riktlinjer, Programtröja 
 

Nu när vi haft workshop 1 har vi sammanställt diskussionsfrågorna 

och svaren från enkäten som lades ut i evenemanget på Facebook 

till en del riktlinjer att ta hänsyn till när man designar 

tröjan. 

 

Slutdatum 

Tävlingen avslutas 15 september 2021. 

 

Val av tröja 

Huvtröja utan dragkedja. 

Tröjan kommer eventuellt att säjas både med och utan luva, så 

det kan vara något att ha i beaktande när man designar tröjan 

med dess tryck. 

 

Färg på tröjan 

Öppet för förslag. Det är alltså inte en specifik färg bestämt 

på tröjan, utan du som designar har möjlighet att komma med 

förslag. Det ger även möjligheten att komma med olika 

designförslag beroende på färg på tröjan man väljer. Du kan 

självklart även designa flera olika tryck även på samma färg! 

 

Några förslag som kom upp under workshopen: 

Marinblå, det är skolans färg + Arktis färg. 

Röd, Arkitektsprogrammets färg. 

 

Andra förslag är självklart välkomna. Här nedan är länkanra till 

Company Line där vi kommer beställa tröjorna ifrån, där kan du 

ta del av vilka färgutbud som finns. 

 

Här kommer länkarna till de alternativ på tröjor som finns. Har 

tagit fram några olika baserat både på om man vill ha luva eller, 

samt hur många olika färgalternativ det finns att tillgå tröjorna 

i. 

Står specificerat nedan för varje tröja. Vi har valt tröjor som 

håller en hög kvalitet, men samtidigt inte blir för dyra. Dock 

rekommenderar vi inte er att titta på priset för tröjorna då 

detta kommer att ändras när man lägger till tryck osv. 

 

1. Hoody med luva och ficka - finns i både dam- och herrmodell 

https://www.companyline.se/.../83624172-167246/classic-hoody 

 

2. Hoody med luva, utan ficka - finns i både dam- och herrmodell 

https://www.companyline.se/.../191731128.../premium-oc-hoody 

 

3. Sweatshirt utan luva och ficka - finns i både dam- och herrmodell 

https://www.companyline.se/.../19172.../premium-oc-roundneck 

 

4. Sweatshirt utan luva och ficka - finns endast som unisex, men i 

fler färger 

https://www.companyline.se/.../83623086.../classic-roundneck 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.companyline.se%2Fsortiment%2Fklader%2Fsweatshirts%2F83624172-167246%2Fclassic-hoody%3Ffbclid%3DIwAR1oZs6F7xMVsd5qpR_VVW_gtXotdi4OxYG_V0WRmcI22InKfak2DYV8Qqw&h=AT2UQjDJXO-ztl_EQvupWzHlXThVF1-Gg9QVxBDK_rC6HjYpCRidaoBr-l_Prg7Gjax9RNa9jA6uuy5BuuxYFi1hTORts9Sb1c7wvM_4E3cDBOuLG8kpo0pVRcuX6epfptSF-Th-Sg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2ozukrQlO-GPWJdPRQHbsCzv8JZppghdreKMrqcZs1DWpiEYZSSEQlJvKxFvqEybY_MyUPPc44MBX12KW8fAfUeNEvKJZtnFTRUsQBuWSMA30AAZDG_r59oupzHrC2zDQaiuV3ejH5zjBzZ0lY5CJIwTzLtvrh8Oc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.companyline.se%2Fsortiment%2Fklader%2Fsweatshirts%2F191731128-477637%2Fpremium-oc-hoody%3Ffbclid%3DIwAR2AQ6m3s52emBGog5wC0J7PobKx5QUd6m7KUEcIUevlVaV6jBrIam3rgrE&h=AT1jmbLff9bmibWVeBxjIkjcrxvuGvYOb9sHHRAutaor-ZQ34liqwaJjegkusrEImI5fAcIdTQziL5XCo_vguXVhJdDsJHT6Oht3tI5_qWvXi4kkANPiaLP1hkBJU5EkcHOmpR8qSA&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2ozukrQlO-GPWJdPRQHbsCzv8JZppghdreKMrqcZs1DWpiEYZSSEQlJvKxFvqEybY_MyUPPc44MBX12KW8fAfUeNEvKJZtnFTRUsQBuWSMA30AAZDG_r59oupzHrC2zDQaiuV3ejH5zjBzZ0lY5CJIwTzLtvrh8Oc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.companyline.se%2Fsortiment%2Fklader%2Fsweatshirts%2F191728956-477627%2Fpremium-oc-roundneck%3Ffbclid%3DIwAR3Fc2OVhCRm3xAz2zqsWlDZkg9vat9NTx274dRQk260A_P2YD5LC4br3p8&h=AT3ZQZbgJDnMKg8iLcCmD7XDbSxZWyjz2LD5tY-JOhBVkXF6omb8ZeTh05aeHjUt8nCKU_VW4OcCLEIezL644wAyqnlb9Y4KSIf2mvbVTF1ht6LRfHyV_tImeYf5gmaTRZzauksDVA&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2ozukrQlO-GPWJdPRQHbsCzv8JZppghdreKMrqcZs1DWpiEYZSSEQlJvKxFvqEybY_MyUPPc44MBX12KW8fAfUeNEvKJZtnFTRUsQBuWSMA30AAZDG_r59oupzHrC2zDQaiuV3ejH5zjBzZ0lY5CJIwTzLtvrh8Oc
https://www.companyline.se/sortiment/klader/sweatshirts/83623086-167238/classic-roundneck?fbclid=IwAR1-R3ecatDiZDMrSFfU_UXkcGfxz3fpIL0dDi-ikl24Sir7IpQC4O-rwF8


Det är alltså fritt fram att designa utifrån vilken modell och färg 

man vill. Diskussionen från workshop kommer upp på vår hemsida 

under morgondagen. 

 

 

 

Tryck 

Här finns inga krav utan det är fritt fram att komma med idéer. 

 

Utifrån enkäten var flest intresserad av en tröja som hade 

programnamn och eventuellt universitetsnamnet. 

 

Om man vill ha med universitetsnamnet måste Luleå Tekniska 

Universitet vara utskrivet, man får alltså inte förkorta skolan 

till LTU. Detta är ett krav från skolan. Vi återkommer om det är 

okej att använda LTU:s logga. 

 

Pris är en relevant sak att ha i åtanke när man designar trycken. 

Exempelvis så kostar Väg och Vattens programtröja drygt 450 

kronor, då har de tre olika tyck varav två mindre och ett större 

på baksidan som har två olika färger. 

 

Försök använda så få färger som möjligt för att hålla sig inom 

en rimlig prisklass! 

 

 

Samhällsbyggnad 

Arktis är en programförening för både Arkitektur och 

Samhällsbyggnad. Så tycket som designas ska med fördel kunna 

göras om så den även passar för samhällsbyggare! 

 

 

Lycka till och kom ihåg att du kan designa så många tryck du 

vill, de ökar chansen att just din design klär programmets tröjor 

i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


