
 

 

  

 

 

 

 

 

Knyppling, Fördjupningskurs I, 76 studietimmar  
 

Mål  
Med kulturarvet som grund bevara och utveckla knypplingen.  

Utbildningen skall stimulera till ett engagemang för knypplingen som hantverk nationellt och 

internationellt.  

Utbildningen skall stimulera kreativitet, mångsidighet och en undersökande attityd.  

 

Utbildningsmål  
Efter avslutad kurs skall den studerande ha  

− fördjupad praktisk och teoretisk kunskap i knyppling  

− fördjupade kunskaper om material och redskap  

− grundläggande kunskap för att kunna praktiskt förmedla knyppling som hantverk  

 

Kursinnehåll  
Kursen skall ge fördjupad kunskap om knypplingens redskap och material, dess egenskaper 

och lämplighet för olika användningsområden. Förmågan att använda knypplingens 

elementära slag och bottnar samt läsa och följa arbetsritningar uppövas. Kursen skall även ge 

kännedom om montering, användning och vård av knypplad spets. Teoretisk undervisning ges 

om knypplingens historiska utveckling med tyngdpunkt på knypplingen i Sverige.  

 

Behörighetskrav  
Aktuella och goda kunskaper i knyppling.  

Med ansökan skall bifogas de spetsar som ingår i övningsserien i boken ”Knyppling”. Proven 

skall vara monterade på pappersark med 12 cm synlig spets.  

 

Undervisning/genomförande  
Undervisningen ges både praktiskt och teoretiskt. Varje studerandes kunskaper och 

erfarenheter skall tillvaratas och arbetssättet skall stimulera till diskussion, reflektion och 

analys.  

 

Bedömning  
Innan avslutad kurs lämnas knypplade spetsprover och monterad spets in för bedömning och 

godkännande.  

Intyg ges efter avslutad kurs.  

 

Kurslitteratur  
Knyppling. Bokförlaget Natur och Kultur (1992)  

Övrig litteratur fastställs av FSS.  

 

Övrigt  
Jämlikhets- och jämställdhetsaspekterna beaktas.  

Kursen skall bedrivas på ett sådant sätt att mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper 

synliggörs och utvecklas. 



Arbetsplan  

 

Obligatoriskt:  
 

Knyppla:  Övningsspets I.  

 Spetsar ur inlämnat prov i grundserien som eventuellt behöver kompletteras.  

 Spetsar i samråd med läraren.  

 

Analys:  Rita och sticka Övningsspets I.  

 

Montering: Spetsen Udd och stad används i första hand.  

 Tyger och garner för montering.  

 Olika typer av monteringar  

 Olika sömsätt, fållar och hörn.  

 

Teori:  Redskap, material och belysning för knyppling.  

 Grundregler i knyppling.  

 Användningsområden, funktion och plats i nutida miljö.  

 Vård av knypplad spets.  

 Materiallära, lin samt linnekvalitéer, olika garn- grovlekar och material.  

 Mönstret som hjälpmedel tex sambandet mönster-nåltäthet-garngrovlek.  

 

Historik:  Knyppling – teknologi och utveckling från 1600-talet och framåt svenskt och 

internationellt.  

 

Övrigt:  Ergonomiskt riktiga arbetsställningar, handgrepp och rörelser.  

 Studiebesök och/eller medverkan av extern föreläsare kan ingå kursen. 


