Knyppling, fördjupningskurs II, 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.
− grundläggande kunskaper i finknyppling
− fördjupade kunskaper om material och redskap.
− fördjupad kunskap för att kunna praktiskt förmedla knyppling som hantverk
Kursinnehåll
Kursen ska ge en fördjupad kunskap om teknik och material för knyppling samt grundläggande
kunskaper i finknyppling. Analys av knypplad spets skall ingå och förmågan att rita, sticka och
knyppla analyserad spets tränas. Fördjupade kunskaper om montering av knypplad spets. Teoretisk
undervisning ges om knyppling som hantverk i andra länder.
Behörighetskrav
Avslutad och godkänd Fördjupningskurs I.
Undervisning/genomförande
Undervisningen ges både praktiskt och teoretiskt. Varje studerandes kunskaper och erfarenheter
tillvaratas. Arbetssättet skall stimulera till diskussion, reflektion och analys.
Bedömning
Innan avslutad kurs lämnas knypplade spetsprover, analys och monterad spets in för bedömning
och godkännande.
Intyg ges efter avslutad kurs.
Kurslitteratur
Föreningen Svenska Spetsar. Knyppling. Natur och kultur/LTs förlag. (1992)
Föreningen Svenska Spetsar, Malmberg, K. , red. : Att dikta en spets, Warne förlag (2003)
Övrig litteratur fastställs av FSS.
Övrigt
Jämlikhets- och jämställdhetsaspekterna skall beaktas.
Kursen skall bedrivas på ett sådant sätt att mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs
och utvecklas.

Arbetsplan
Obligatoriskt:
Knyppla:

Övningsspets II
Tyllhörn
Spetsar lämpliga för att fördjupa kunskapen i teknik och material.
Spetsproverna monteras på pappersark med 12 cm synlig spets.
Finknypplingsprover längdspets skall vara 8 cm synlig spets.
Knypplade hörn utgår från garnets grovlek så att mönsterrapport framgår.

Analys:

En analys som även skall knypplas

Montering:

Två monteringar ingår.

Teori:

Redskap och material för finknyppling.
Grundregler i knyppling samt finknyppling
Användningsområden för finknyppling
Vård av knypplad spets
Mönstret som hjälpmedel, tex sambandet mönster-nåltäthet-garngrovlek

Historik:

Knyppling i Sverige och Europa under 1700- och 1800-talen

Övrigt:

Ergonomiskt riktiga arbetsställningar, handgrepp och rörelser beaktas fortlöpande.
Studiebesök och /eller medverkan av extern föreläsare kan ingå kursen

