KNYPPELKURSER I VADSTENA
2022
GRUNDKURS I KNYPPLING
FORTSÄTTNINGSKURS I KNYPPLING
TEKNIKKURS I VADSTENAKNYPPLING
MED KORSNING OCH VRIDNING GENOM EUROPA
KNYPPLA MED METALLTRÅD Grund– och Fortsättningskurs
KNYPPLADE BILDER I Ulla Fagerlins anda
MONTERING AV SPETSAR (Veckoslutskurs)
BANDKNYPPLING (Veckoslutskurs)
WORKSHOP – Knyppla med udda material (Veckoslutskurs)
FÖRDJUPNINGSKURS I-III
FÖRDJUPNINGSKURS I FINKNYPPLING
PROVINSIELL KNYPPLING
BÖRJAN OCH SLUT (Distanskurs VT 2022)
TEKNIKKURS I VADSTENAKNYPPLING (Distanskurs VT 2022)
CIRKELLEDARKURS (Distanskurs HT 2022)

KURSVERKSAMHETEN
FÖRENINGEN SVENSKA SPETSAR
I samarbete med Vadstena Folkhögskola, SHR:s länsanknutna kursverksamhet
och Studieförbundet Vuxenskolan

Information om kurser och boende
Föreningen Svenska Spetsar (FSS) har som målsättning att bevara och utveckla tekniken
knyppling i Sverige. FSS ger varje år ett antal kurser i knyppling som vänder sig till såväl
nybörjare som vana knypplare. Kurser och boende erbjuds på Vadstena folkhögskola i en
inspirerande miljö, vid Vätterns strand. FSS samarbetar med Sveriges
Hemslöjdsföreningars Riksförbund, Vadstena folkhögskola och Studieförbundet
Vuxenskolan.
Ansökan: Skall vara FSS tillhanda senast den 11 april 2022.
Meddelande om antagning lämnas senast den 19 maj 2022.
Senare ansökan mottages i mån av plats.
Ansökan till vårterminens distanskurser ska vara inne senast den 31 januari 2022.
Kursavgift: Betalas via faktura senast den 9 juni 2022.
Återbetalning av kursavgift och boende sker endast vid inställd kurs samt vid sjukdom
styrkt av läkarintyg. En administrationsavgift på 500:- tas dock ut.
Logi: Kan anordnas fr o m kl 16.00 söndagen den 26 juni, fredagen den 1 juli och
söndagen den 3 juli på Vadstena folkhögskola i rum med vandrarhemsstandard och med
självhushåll. Alla rum har toalett och dusch. Enkelrum 350:-/ natt, del i dubbelrum 290:/bädd och natt. Medtag sänglinne och handdukar eller hyr till en kostnad av 100:-. Kryssa
i på anmälan. Logikostnaden och ev hyra av sänglinne och handdukar betalas via faktura
senast den 9 juni 2022.
Möjlighet att äta lunch på folkhögskolan under vardagar är inte klar för 2022. Markera
med ett kryss i rutan för lunch om du är intresserad, så återkommer vi med besked vid
anmälningstidens utgång.
Behörighet till kurserna: Varje kurs anger behörighet. Den nedre åldersgränsen för deltagare
är 15 år.
Kursdeltagarna får intyg på genomgången kurs.
För fördjupningskurserna gäller för godkänd kurs att kursdeltagare lämnar in under
kursen gjorda arbeten för bedömning av FSS.
Ansök till två en-veckas-kurser och få 600:- i rabatt! Studerande får rabatt med 300:- per
kurs (mot uppvisande av intyg). Rabatterna kan inte kombineras.
Det mesta kursmaterialet och litteratur finns att köpa hos FSS under kursen.
Knyppeldynor och knyppelpinnar kan lånas under kursen.
För mer information och frågor gällande kurser och boende:
Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena
E-post: kurser@svenskaspetsar.se
Tel 0143-316 36
Cecilia Hindorf
Ordförande
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Våra lärare:
Aase Eliasson, Hedwig Silén Hermanson, Ingalill Gagner Milchert, Jeanette Astin,
Karin Granbom-Johansson, Kerstin Sandberg, Nina Drigoris, Sam Jakobsson, Siv
Mörsin, Sylvia Krapf, Ylva Terelius
Meddelande om lärare på resp kurs lämnas i samband med besked om antagning.

1. GRUNDKURS
Kurstid: 27 juni – 1 juli, 38 lektioner
Kursinnehåll: Kursen vänder sig till nybörjare. Kursen ger dig grundläggande
kunskaper i Vadstenaknyppling. En god handledning ger förutsättningar att
utvecklas och kunna fortsätta på egen hand. Kursen följer kursplan med
spetsmönster i boken ”Knyppling”.
Knyppeldyna och pinnar kan lånas av FSS under kursen.
I kursen ingår inte montering av spets.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur)
Behörighet: Inga förkunskapskrav, öppen för alla, ungdomar över 15 år och vuxna.
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Du behöver knyppeltråd, knappnålar,
grundmönster och bok. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.600:-, för icke-medlem 2.900:2. GRUNDKURS
Kurstid: 4 juli – 8 juli, 38 lektioner
Övrigt som ovan
3. FORTSÄTTNINGSKURS
Kurstid: 27 juni – 1 juli, 38 lektioner
Kursinnehåll: Kursen vänder sig till dem som har avslutat grundkurs och som vill
fortsätta knyppla eller till dem som har gjort uppehåll under några år och vill ta upp
knyppling igen. Var och en arbetar utifrån sina egna förutsättningar. En god
handledning ger förutsättningar att utveckla teknik och ökat kunnande för att
knyppla på egen hand och/eller att förbereda sig för Fördjupningskurs I.
I kursen ingår inte montering av spets.
Knyppeldyna och pinnar kan lånas av FSS under kursen.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur)
Behörighet: Avslutad övningsserie enligt boken ”Knyppling” eller likvärdiga
kunskaper.
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Ca 400:- kan räknas som en genomsnittlig
kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.600:-, för icke-medlem 2.900:4. FORTSÄTTNINGSKURS
Kurstid: 4 juli – 8 juli, 38 lektioner
Övrigt som ovan
Vid uppdelningen av kurser kan i vissa fall Grundkurs och Fortsättningskurs slås samman för
att bäst utnyttja tillgängliga lärarresurser.
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5. TEKNIKKURS I VADSTENAKNYPPLINGEN
Kurstid: 27 juni – 1 juli, 38 lektioner
Kursinnehåll: Knyppling är en teknik med många bottnar. Det är väsentligt att förstå
tekniken för att självständigt kunna utveckla sin knyppling. Kursen vänder sig till
den som vill fördjupa sig tekniskt i vadstenaknypplingen och dess möjligheter.
Kursen är en god förberedelse för t ex fördjupningskurserna och kurser i
experimentell och skapande knyppling.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur)
Behörighet: Goda och aktuella kunskaper i knyppling. Avslutad övningsserie enligt
boken ”Knyppling” eller motsvarande.
Materialkostnad: Ca 500:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.600:-, för icke-medlem 2.900:Kursen ges också digitalt som distanskurs under vårterminen.

6. MED KORSNING OCH VRIDNING GENOM EUROPA
Kurstid: 27 juni – 1 juli, 38 lektioner
Kursinnehåll: Med utgångspunkt i boken ”Med korsning och vridning genom
Europa” diskuteras och studeras spetstyper utomlands. Provknyppling av olika
typer av spetsar.
Kurslitteratur: ”Med korsning och vridning genom Europa” (Bokpro), ”Knyppling”
(Natur och Kultur)
Behörighet: Goda och aktuella kunskaper i knyppling.
Materialkostnader: Varierar beroende på om du har material som kan komma till
användning i kursen. Ca 400:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.600:-, för icke-medlem 2.900:-
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7. KNYPPLA MED METALLTRÅD –
GRUND- OCH FORTSÄTTNINGSKURS
Kurstid: 4 juli – 8 juli, 38 lektioner
Kursinnehåll: Du får lära dig grunderna i att knyppla med metalltråd, om redskap och
material. Vi går igenom den tekniska skillnaden mellan att knyppla med metalltråd
kontra lintråd. Man lär sig steg för steg hur man gör de olika momenten i
Vadstenaknypplingen i metalltråd.
Behörighet: Aktuella och mycket goda kunskaper i knyppling.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Metallknyppling, en grundkurs”
av Sam Jakobsson (Föreningen Svenska Spetsar 2015).
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Kostnaden för ett paket med instruktionshäfte
och fem mönster är 295:-. Därutöver tillkommer kostnad för tråd och vad som
behövs för metalltråden. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.600:-, för icke-medlem 2.900:-

8. KNYPPLADE BILDER I ULLA FAGERLINS ANDA
Kurstid: 4 juli – 8 juli, 38 lektioner
Kursinnehåll: Ulla Fagerlin skapade den moderna svenska bildknypplingen.
2020 var det 100 år sedan hon föddes.
Kursen tar en närmare titt på hennes metoder, hur hon använde tekniken för att
skapa det uttryck hon ville uppnå. Målet är att deltagarna ska knyppla egna bilder.
Behörighet: Aktuella och mycket goda kunskaper i knyppling.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Knypplade bilder”, ”Knypplade
blommor”, ”Knypplade fåglar” (samtliga Barbara Fay Verlag), ”Knypplat till
husbehov” (Warne Förlag).
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Ca 500:- kan räknas som en genomsnittlig
kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.600:-, för icke-medlem 2.900:-
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9. MONTERING AV SPETSAR
Kurstid: 1 juli – 3 juli, 22 lektioner (OBS! Veckoslutskurs)
Kursinnehåll: Kursen ”nybörjare” ger kunskap i monteringar av spetsar enligt FSS
standard som sammanfogning av spets, olika typer av hörn, etc. De som redan gjort
detta får inspiration till montering av spetsar på olika sätt.
Behörighet: Viss kunskap i sömnad är nödvändig.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur)
Material: Till kursen behöver du ta med dig en del färdigknypplade spetsar. Närmare
specifikation får du efter anmälan. Linne till monteringarna finns att köpa under
kursen liksom tråd.
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra. Ca 300:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 1.850:-, för icke-medlem 2.150:10. BANDKNYPPLING
Kurstid: 1 juli – 3 juli, 22 lektioner (OBS! Veckoslutskurs)
Kursinnehåll: På många håll i Europa är bandknyppling det vanliga. Med ett
begränsat antal pinnar kan man skapa mönsterslingor, figurer etc. Den här kursen
ger grundläggande kunskaper om hur bandknyppling fungerar.
Behörighet: Grundläggande kunskaper i knyppling
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur)
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra. Ca 300:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 1.850:-, för icke-medlem 2.150:11. WORKSHOP – Knyppla med udda material
Kurstid: 1 juli – 3 juli, 22 lektioner (OBS! Veckoslutskurs)
Kursinnehåll: Knyppling är bara en teknik. Man kan knyppla med allt som går att
böja! Vi testar!
Behörighet: Grundläggande kunskaper i knyppling
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur)
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra. Ca 300:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 1.850:-, för icke-medlem 2.150:-
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12. FÖRDJUPNINGSKURS I
Kurstid: 27 juni – 8 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm)
Kursinnehåll: Materialkunskap, teknik och historik varvas med praktiska övningar
inom både knyppling, montering, mönsterritning och analys. FSS:s mönster
används. Kursplan finns på www.svenskaspetsar.se.
Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens
bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en
undersökande attityd.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag).
Behörighet: Aktuella och goda kunskaper i knyppling samt genomförd kursplan enligt
boken ”Knyppling”. Som arbetsprov ska 12 cm synlig spets uppsatt på pappersark av
grundkursens spetsmönster skickas in tillsammans med ansökan eller ett digitalt foto av
god kvalitet skickas samtidigt med anmälan till kurser@svenskaspetsar.se.
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig
kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 4.400:-, för icke-medlem 4.700:13. FÖRDJUPNINGSKURS II
Kurstid: 27 juni – 8 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm)
Kursinnehåll: Med utgångspunkt i Övningsspets II får du träna färdigheten att
knyppla i tunnare garn. Analys av spetsprover, följt av mönsterritning, hålstickning
och knyppling. Lektioner i grundregler samt knyppling som hantverk i andra länder
ingår. FSSs mönster används under kursen. Kursplan finns på
www.svenskaspetsar.se.
Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens
bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en
undersökande attityd.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag).
Behörighet: Avslutad och godkänd fördjupningskurs I.
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig
kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 4.400:-, för icke-medlem 4.700:14. FÖRDJUPNINGSKURS III
Kurstid: 27 juni – 8 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm.)
Kursinnehåll: Du fördjupar dig i att välja och anpassa material till teknik och
mönster. Du knypplar avancerade spetsprover i grövre garn t ex altarspetsar. Gör
analys av spetsprover. Föreningen Svenska Spetsars mönster används. Lektioner i
den europeiska knypplingens utveckling i Europa ingår. FSS mönster används
under kursen. Kursplan finns på www.svenskaspetsar.se.
9

Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens
bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en
undersökande attityd.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag).
Behörighet: Avslutad och godkänd fördjupningskurs I och II.
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig
kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 4.400:-, för icke-medlem 4.700:15. FÖRDJUPNINGSKURS I FINKNYPPLING
Kurstid: 27 juni – 8 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm.)
Kursinnehåll: Du får fördjupade kunskaper i finknyppling. Här ingår också analys
samt montering av tunna spetsar. FSS mönster används under kursen. Kursplan
finns på www.svenskaspetsar.se.
Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens
bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en
undersökande attityd.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag)
Behörighet: Avslutad och godkänd fördjupningskurs I och II
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig
kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 4.400:-, för icke-medlem 4.700:16. FÖRDJUPNINGSKURS PROVINSIELL KNYPPLING
Kurstid: 27 juni – 8 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm)
Kursinnehåll: Du får grundläggande kunskaper om provinsiell knyppling i syfte att
tillvarata och vidareutveckla de lokala variationerna. Spetsar från Dalarna och Skåne
knypplas och vi tittar på närliggande landskap. Kursen är uppdelad på en vecka
med dalknyppling och en vecka med skånsk knyppling.
Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens
bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en
undersökande attityd.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag),
”Skånsk knyppling” (Barbara Fay Verlag), Kompendium om dalknyppling (FSS)
Behörighet: Avslutad och godkänd fortsättningskurs I och II.
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig
kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 4.400:-, för icke-medlem 4.700:10

DISTANSKURSER genomförs digitalt
17. TEKNIKKURS I VADSTENAKNYPPLING
Kurstid: Vårterminen 2022, 20 lektioner (10 tillfällen)
Kursinnehåll: Knyppling är en teknik med många bottnar. Det är väsentligt att förstå
tekniken för att självständigt kunna utveckla sin knyppling. Kursen vänder sig till
den som vill fördjupa sig tekniskt i vadstenaknypplingen och dess möjligheter.
Kursen är en god förberedelse för t ex fördjupningskurserna och kurser i
experimentell och skapande knyppling.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur)
Behörighet: Goda och aktuella kunskaper i knyppling. Avslutad övningsserie enligt
boken ”Knyppling” eller motsvarande.
Materialkostnad: Mönster ingår i kursavgiften.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.000:-, för icke-medlem 2.300:Ansökan senast den 31 januari 2022 till kurser@svenskaspetsar.se
18. BÖRJAN OCH SLUT
Kurstid: Vårterminen 2022, 20 lektioner (10 tillfällen)
Kursinnehåll: Hur börjar man en spets? Hur avslutar man?
I kursen går vi igenom olika sätt att börja och avsluta spetsar beroende på mönster
och användningsområde, både teoretiskt och utifrån olika mönster.
Behörighet: Grundläggande kunskaper i knyppling
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur)
Materialkostnad: Ca 100:- för material.
Kursavgift: För medlem i FSS 1.400:-, för icke-medlem 1.700:Ansökan senast den 31 januari 2022 till kurser@svenskaspetsar.se
19. KURS FÖR CIRKELLEDARE
Även nya och blivande
Kurstid: Höstterminen 2022, 20 lektioner (10 tillfällen)
Kursinnehåll: Med utgångspunkt från Föreningen Svenska Spetsars kursplan för
grundkurs i knyppling diskuteras uppläggning av en kurs/cirkel och hur vi kan
bevara tekniken och utveckla knypplingen i Sverige. Föreläsningar och egen
knyppling ingår i kursen
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag)
Behörighet: Goda och aktuella kunskaper i knyppling.
Materialkostnader: Ca 100:- för material.
Kursavgift: För medlem i FSS 1.400:-, för icke-medlem 1.700:Ansökan senast den 31 augusti 2022 till kurser@svenskaspetsar.se
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ANSÖKAN

□ 1. Grundkurs i knyppling

Namn: ..…...…………………………………………………

27juni - 1 juli

Adress: .....……………………………………………….…..
..………………………………………………….…..
Telefon: .……...………………….……………………………
E-post: ….……………….…..……………………………….

1 juli - 3 juli

□ 2. Grundkurs i knyppling
4 juli - 8 juli

Ovanstående uppgifter är obligatoriska.

□ Jag är medlem i FSS

□ Jag vill bli medlem i FSS

□ 3. Fortsättningskurs

□13. Fördjupningskurs II

27 juni - 1 juli

27 juni - 8 juli

□ 4. Fortsättningskurs

□14. Fördjupningskurs III
27 juni - 8 juli

□ 5. Teknikkurs i vadstenaknyppling □15. Fördjupningskurs Finknyppling
27 juni - 1 juli

27 juni - 8 juli

□ 6. Med korsning och vridning
27 juni - 1 juli

□Enkelrum 350:-/dygn

□Del i dubbelrum 290:-/dygn

ankomst boende ……/……

avresa boende ……/……

Önskar delar rum eller sektion med ………………………

□Hyra lakan och handdukar 100:□Låna knyppeldyna
□Jag är intresserad av lunch på folkhögskolan.
□ Jag är inte medlem i FSS
Datum och underskrift:

□12. Fördjupningskurs I
27 juni - 8 juli

4 juli - 8 juli

Personnr (10 siffror): ……………………………… …………..

□11. Knyppla med udda material

27 juni - 8 juli

□ 7. Knyppling med metalltråd
4 juli - 8 juli

□ 8. Knypplade bilder
4 juli - 8 juli

□16. Fördjupningskurs Provinsiell
Jag har gått Fördjupningskurs

□ I □ II □ III

år...........

□17. Teknikkurs (Distans)
Vårterminen 2022

□ 9. Montering av knypplade spetsar □18. Början och slut (Distans)
1 juli - 3 juli

□10. Bandknyppling
1 juli - 3 juli

Vårterminen 2022

□ 19. Cirkelledarkurs (Distans)
Höstterminen 2022

Rangordna gärna ett par kurser.

Tejp

Till
Kursverksamheten
Föreningen Svenska Spetsar
Rådhustorget 3
592 30 VADSTENA

Tejp

Plats för
frimärke

