
KNYPPELKURSER I VADSTENA 
2015 

 
Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år  
erbjuda:  
 
 

KNYPPLADE BILDER  
tema Fri knyppling 
 
KNYPPLA MED METALLTRÅD 
 
SYDD OCH BRODERAD SPETS 
 
BRYGGEBLOMMOR 
 
KURS I MONTERING AV KNYPPLAD SPETS  Helgkurs 
 
SKÅNSKA PETTERSSONSPETSAR  Helgkurs 
 
KURS FÖR BLIVANDE OCH NYA CIRKELLEDARE  Helgkurs 

KURSVERKSAMHETEN 
FÖRENINGEN SVENSKA SPETSAR 
I samarbete med Vadstena Folkhögskola och SHR:s länsanknutna kursverksamhet 
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KURSINFORMATION 
Kurserna anordnas i Föreningen Svenska Spetsars (FSS) regi. Kurser och 
boende erbjuds på Vadstena Folkhögskola i en inspirerande miljö, vid 
Vätterns strand.  
 
Ansökan: Skall vara FSS tillhanda senast 13 april 2015.  
Meddelande om antagning lämnas under maj månad 2015.  
Senare ansökan mottages i mån av plats. 
 
Kursavgift: Betalas via faktura efter meddelande om antagning  
senast 31 maj 2015. 
Återbetalning av kursavgift och boende sker endast vid inställd kurs samt 
vid sjukdom styrkt av läkarintyg. En administrationsavgift på 500:- tas 
dock ut. 
Den som går två en-veckas-kurser får 600:- i rabatt. Heltidsstuderande 
erhåller en rabatt på 300:- mot uppvisande av studieintyg. 
 
Logi: Kan anordnas fr o m söndagen 21 juni på Vadstena Folkhögskola i 
rum med vandrarhemsstandard och med självhushåll. Alla rum har toalett 
och dusch. Enkelrum 340:-/bädd och natt, del i dubbelrum 290:-/bädd och 
natt.  Medtag sänglinne och handdukar eller hyr till en kostnad av 80:- 
resp. 40:-. Kryssa i på anmälan.  
Logikostnaden och ev hyra av sänglinne och handdukar betalas via faktura 
senast 31 maj 2015. 
 
Möjlighet finns att äta lunch på folkhögskolan under vardagar. Priset för en 
lunch är 74:-. Kryssa i på anmälan. Lunch måste vara anmäld senast  
13 april och är bindande. Betalas på plats. 
 
Det mesta kursmaterialet och litteratur finns att köpa hos FSS under 
kursen. Under kursveckorna använder vi FSS:s mönster och spetsar om 
inte annat anges. 
 
Information och frågor gällande kurser och boende: 
Föreningen Svenska Spetsar kurser@svenskaspetsar.se   
Lena Hovmark  www.svenskaspetsar.se 
Rådhustorget 3 
592 30 Vadstena tel. 0735-13 16 45 1 

mailto:kurser@svenskaspetsar.se�
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1. FÖRDJUPNINGSKURS I 
Kurstid: 22 juni – 3 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm.) 
Kursinnehåll: Materialkunskap och historik varvas med praktiska 
övningar inom både knyppling, montering, mönsterritning och analys.  
Kursplan finns på www.svenskaspetsar.se 
Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för 
knypplingens bevarande och utveckling. Att stimulera kreativitet, 
mångsidighet och en undersökande attityd. 
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur förlag), ”Att dikta en 
spets” (Warne förlag) 
Behörighet: Aktuella och goda kunskaper i knyppling. Som 
arbetsprov bifogas 12 cm synlig spets uppsatt på pappersark av 
spetsarna enligt kursplanen i boken ”Knyppling” tillsammans med 
ansökan.  
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan 
har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 500 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad. 
Kursavgift: 3580:- 
 
2. FÖRDJUPNINGSKURS II 
Kurstid: 22 juni – 3 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. 
Kursplan finns på www.svenskaspetsar.se 
Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för 
knypplingens bevarande och utveckling. Att stimulera kreativitet, 
mångsidighet och en undersökande attityd.  
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur förlag), ”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 500 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad. 
Kursavgift: 3580:-
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3. FÖRDJUPNINGSKURS III 
Kurstid: 22 juni – 3 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 och gör analys av spetsprover. Lektioner i den 
europeiska knypplingens utveckling i Europa ingår. 
Kursplan finns på www.svenskaspetsar.se 
Kursens mål:  Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för 
knypplingens bevarande och utveckling. Att stimulera kreativitet, 
mångsidighet och en undersökande attityd.  
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur förlag), ”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 500 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad. 
Kursavgift: 3580:- 
 
 
 
4. FINKNYPPLING KURS  
Kurstid: 22 juni – 3 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm.) 
Kursinnehåll: Du får fördjupade kunskaper i finknyppling. Här ingår 
också analys samt montering av tunna spetsar. 
Kursplan finns på www.svenskaspetsar.se 
Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för 
knypplingens bevarande och utveckling. Att stimulera kreativitet, 
mångsidighet och en undersökande attityd.  
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och kultur förlag), ”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 500 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad. 
Kursavgift: 3580:-
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5. PROVINSIELL KNYPPLING  
Kurstid: 22 juni – 3 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm.)  
Obs! Du kan välja att gå hel kurs (två veckor), halv kurs  
(en vecka), fördjupning två veckor skånsk spets eller två veckor 
dalknyppling, se anmälan. 
Kursinnehåll: Du får grundläggande kunskaper om provinsiell 
knyppling i syfte att tillvarata och vidareutveckla de lokala 
variationerna. Spetsar från Dalarna och Skåne med närliggande 
landskap knypplas. Ge kunskap om material, verktyg och redskap. 
Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för 
knypplingens bevarande och utveckling. Att stimulera kreativitet, 
mångsidighet och en undersökande attityd.  
Kurslitteratur: ”Att dikta en spets” (Warne förlag),  
”I Knipplingahjörnan” (Österlens Museum), ”Skånsk knyppling” 
(Barbara Fay Verlag) 
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 500 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad. 
Kursavgift: 3580:- för hel kurs, 2350:- för halv kurs   
 
 

 
6. KOMPOSITIONSÖVNINGAR MED KNYPPLING  
Kurstid: 22 juni – 3 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm.)  
Kursinnehåll: Ge grundläggande kunskaper om formgivning för 
knyppling samt fördjupade kunskaper i mönsterframställning och 
materialanpassning. Provknypplingar av egna mönster. 
Kursens mål: Ge kunskaper i bild och form som uttrycksmedel vid 
knyppling. Öva upp förmågan att bedöma skisser. 
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och kultur förlag), 
Kurskompendium 
Behörighet: Avslutad och godkänd fortsättningskurs I, II och III. 
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan 
har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 300 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad. Kurskompendium ca 50 kr tillkommer. 
Kursavgift: 3580:- 
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7. NYBÖRJAR- OCH FORTSÄTTNINGSKURS 
Kurstid:  22 juni – 26 juni, 38 lektioner 
Kursinnehåll: Kursen vänder sig både till nybörjare och till dem som 
redan knypplat en tid. Var och en arbetar utifrån sina egna 
förutsättningar. Du som nybörjare får grundläggande kunskaper i 
Vadstenaknyppling. En god handledning ger förutsättningar att 
utvecklas och kunna fortsätta på egen hand. 
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur förlag) 
Behörighet: Inga förkunskapskrav, öppen för alla, ungdomar och 
vuxna. 
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan 
har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 300 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad. 
Kursavgift: 2350:- 
 
 
8. NYBÖRJAR- OCH FORTSÄTTNINGSKURS  
Kurstid: 29 juni – 3 juli, 38 lektioner 
 
Övrigt som ovan. 
 
 
9. BARNKURS I KNYPPLING  
Kurstid: 22 juni – 26 juni, 25 lektioner, kl. 9.00-13.00 
Kursinnehåll: Som nybörjare lär du dig grunderna i Vadstena-
knyppling. Du som kan, fortsätter där du befinner dig i kunskaperna.  
Behörighet: Kursen vänder sig till dig som vill börja knyppla och för 
dig som redan kan. Ålder från 7 år. 
Materialkostnad: Lån av dyna och pinnar samt övrigt material ingår. 
Deltagarantal: max 6 
Kursavgift: 1000:-   
 
 

10. BARNKURS I KNYPPLING 
Kurstid: 29 juni – 3 juli, 25 lektioner, kl. 9.00- 13.00 
 
 

Övrigt som ovan.   
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11. KNYPPLADE BILDER  tema Fri bildknyppling 
 
Kurstid: 22 juni – 26 juni eller 29 juni – 3 juli, 38 lektioner 
Kursinnehåll: Fri bildknyppling som utgår från det motiv du själv 
väljer. Utmana kreativiteten och låt dig inspireras av färg och form.  
Kurslitteratur: Som stöd finns ”Knypplade bilder”, ”Knypplade 
fåglar”, ”Knypplat till husbehov” (Warne förlag), ”Knypplade 
blommor” (Barbara Fay Verlag).  
Behörighet: Grundläggande och aktuella kunskaper i knyppling. 
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan 
har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 300 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad. 
Kursavgift: 2350:- 
 
 
 

 
12. KNYPPLA MED METALLTRÅD 
Grund- och fortsättningskurs 
Kurstid: 22 juni – 26 juni, 38 lektioner 
Kursinnehåll: Att knyppla i tråd av metall är roligt och modernt. Här 
får du lära dig grunderna. Vi använder nya mönster, som tagits fram 
för att öva olika moment i metallknypplingen. För dig som knypplat 
med metalltråd tidigare finns möjlighet att utveckla kunskaperna. 
Det kan du göra t ex genom att använda Svenska Spetsars vanliga 
mönster.  
Hur påverkar färgen spetsens uttryck? Vad använder man 
metallspetsar till? Vi diskuterar och utbyter erfarenheter. 
Behörighet: Aktuella och mycket goda kunskaper i knyppling. 
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan 
har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 600 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad. Kurshäfte ca 50 kr tillkommer. 
Kursavgift: 2350:- 
Kursledare: Sam Jakobsson 
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13. SYDD OCH BRODERAD SPETS  
Kurstid: 22 juni – 26 juni, 38 lektioner 
Kursinnehåll: Det finns en stor familj med spetsar. Vi skall ägna oss 
åt två av dem. Den gamla vackra spetsen som syddes med nål och 
garn och den broderade tygspetsen. Båda blev Venedig berömd för. 
Hur gjorde de dessa vackra broderier under jugendtiden? 
Vi skall också titta på hur teknikerna kan kombineras. Hur kan vi foga 
in en med nål sydd spets, en tygspets eller en knypplad detalj i ett tyg, 
där kanterna inte är raka? Om tid finns ska vi titta på och prata om t ex 
tyllbroderi, bottensömmar och den gamla tekniken makramé som 
gjordes av fina trådar till en spets.  
Behörighet: Kunskap i sömnad och broderitekniker ger dig en bättre 
behållning av kursen.  
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan 
har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 500 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad.  
Kursavgift: 2350:- 
Kursledare: Ingrid Eggimann-Jonsson 
 
 
 
14. BRYGGEBLOMMOR 
Kurstid:  22 juni – 26 juni eller 29 juni – 3 juli, 38 lektioner 
Kursinnehåll: Spetsen (Grof Bruges Bloemwerk) kommer från 
Brygge i Belgien med karaktäristiska blommor, blad och slingrande 
band. Den knypplas i delar med få par och sätts samman med hjälp av 
virknål. Du lär dig grunderna i tekniken och knypplar de vanligaste 
motiven och fyllningarna, dvs flätor mellan motiven.  
Kurslitteratur: Kurskompendium 
Behörighet: Aktuella och goda kunskaper i knyppling. 
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan 
har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 400 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad. Kurskompendium ca 120 kr 
tillkommer. 
Kursavgift: 2350:- 
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15. KURS I MONTERING AV KNYPPLAD SPETS  
Kurstid: 26 juni – 28 juni, 22 lektioner  
              fred 17.00-20.00, lörd 9.00-17.20, sönd 9.00-15.00 

Kursinnehåll: Kursen vänder sig till dem som vill lära sig montera 
knypplade spetsar enligt FSS:s metod. Du kan ha med dig knypplad 
spets eller köpa den på kursen. 
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur förlag) 
Behörighet: Viss kunskap i sömnad är nödvändig.  
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan 
har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 400 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad. 
Kursavgift: 1580:-  
Kursledare: Kerstin Sandberg   
 
 
 
16.  SKÅNSKA PETTERSSONSPETSAR 
Kurstid: 26 juni – 28 juni, 22 lektioner  
              fred 17.00-20.00, lörd 9.00-17.20, sönd 9.00-15.00 

 
Kursinnehåll: Petterssonspetsarna (från Österlen) knypplades endast 
under åren 1800-1839 och endast av familjen Pettersson. Typiskt för 
spetsarna är att de har samma mönsterformer som de skånska 
frihandsknypplingarna. Du får lära dig grunderna genom att knyppla 
på ett uppstucket, ej ritat, standardmönster och med hjälp av en 
arbetsritning. Du kan även göra egna mönsterkombinationer med de 
givna mönsterformerna. Det går även att knyppla hörn i denna teknik. 
Var med och återupptäck dessa spetsar, bli vän med tekniken och dess 
fördelar. 
Samma teknik användes och används fortfarande i Hälsingland.   
Kurslitteratur: ”Petterssonspetsar från Österlen” (Barbara Fay Verlag) 
Behörighet: Goda och aktuella kunskaper i knyppling. 
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan 
har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 400 kr kan räknas 
som en genomsnittlig kostnad. 
Kursavgift: 1580:- 
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17. KURS FÖR BLIVANDE OCH NYA               
CIRKELLEDARE 
Kurstid: 27 juni – 28 juni, 16 lektioner 
               lörd 9.00–17.00, sönd 9.00-13.20 

Kursinnehåll: För dig som funderar på att börja och för dig som redan 
leder kurser/cirklar i knyppling. 
Hur startar man en cirkel? Kurs eller kamratcirkel? Vem kan hjälpa 
till med lokal? 
Studieförbund, hur fungerar det? Hur gör man en studieplan?  
Metodik. Mönster att börja med. Material, redskap och 
användningsområden.  
Kursavgift: 1180:- 
Kursledare: Hedwig Silén Hermanson 

 
 





 

 

ANSÖKAN 
 
Namn:  ..…...………………………………………………… 
 
Adress:   .....……………………………………………….….. 
 
 ..………………………………………………….….. 
 
Telefon: .……...………………….…………………………… 
 
E-post:  ….……………….…..………………………………. 
 
Personnr (10 siffror): ………………………………  ………….. 

Ovanstående uppgifter är obligatoriska. 

Datum och underskrift: 
 
……/…2015…………………………………………………

Ansökan oss tillhanda senast 13 april 2015 

□Enkelrum  340:-/dygn    □Dubbelrum 290:-/dygn 

ankomst boende ……/……  avresa boende  ……/…… 

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

□Hyra lakan och handdukar 80:- □Hyra enbart handdukar 40:-   

□Låna knyppeldyna □Låna daldyna (mycket begränsat antal) 

□Lunch 5 dagar 370:- □Lunch 10 dagar 740:-     
vid minst 35 pers/vecka och senast 13 april 

□specialkost ..................... obs! Lunchanmälan är bindande. 

 

 
□1. Fördjupningskurs I  
         22 juni - 3 juli  

□ 9. Barnkurs i knyppling  
          22 juni - 26 juni 

□2. Fördjupningskurs II 
         22 juni - 3 juli  

□10. Barnkurs i knyppling  
           29 juni - 3 juli 

□3. Fördjupningskurs III 
         22 juni - 3 juli  

□11. Knypplade bilder 
           □ 22 juni - 26 juni 
           □ 29 juni - 3 juli 

□4. Finknyppling     
         22 juni - 3 juli  

□12. Knyppla i metalltråd 
           22 juni - 26 juni 

□5. Provinsiell kurs  □ hel kurs 
         22 juni - 3 juli    □ fördjupning 
                                       □ enveckaskurs 
Vid fördjupning och enveckaskurs, välj 
□  Dalknyppling     □ Skåneknyppling  

□13. Sydd och broderad spets 
           22 juni - 26 juni 

□6. Kompositionsövningar med  
         knyppling  
         22 juni - 3 juli  

□14. Bryggeblommor 
           □ 22 juni - 26 juni 
           □ 29 juni - 3 juli 

 Jag har gått kurs 

□ I   □ II   □ III   år...........  
□15. Montering av knypplade spetsar 
           26 juni - 28 juni obs! tiden, helgkurs 

□7. Nybörjar – och fortsättningskurs 
         22 juni - 26 juni 
                            jag är nybörjare  

□16. Skånska Petterssonspetsar 
           26 juni - 28 juni obs! tiden, helgkurs 

□8. Nybörjar – och fortsättningskurs  
         29 juni - 3 juli 
                                jag är nybörjare   

□15. Kurs för cirkelledare 
           27 juni - 28 juni obs! tiden, helgkurs 

OBS! Rangordna gärna ett antal kurser!   
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