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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 både 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 
studieförbund. 
Ansökan: Skall vara FSS tillhanda senast den 9 april 2018. 
Meddelande om antagning lämnas senast den 4 maj 2018.  
Senare ansökan mottages i mån av plats. 
Kursavgift: Betalas via faktura efter meddelande om antagning senast den 2 juni 2018. 
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 12.00 söndagen den 24 juni, fredagen den 29 juni och 
söndagen den 1 juli på Vadstena Folkhögskola i rum med vandrarhemsstandard och 
med självhushåll. Alla rum har toalett och dusch. Enkelrum 375:-/bädd och natt, del i 
dubbelrum 310:-/bädd och natt. Medtag sänglinne och handdukar eller hyr till en 
kostnad av 80:- resp 50:-. Kryssa i på anmälan. Logikostnaden och ev hyra av 
sänglinne och handdukar betalas via faktura senast den 1 juni 2018. 
Möjlighet att äta lunch på folkhögskolan under vardagar är inte klar för 2018. Om det 
blir lunchservering kommer priset för lunchen att vara ca 90:-. Om tillräckligt många – 
ca 50 personer år 2017 – anmäler sig till lunch vet vi inte förrän tidigast när 
anmälningstiden till kurserna gått ut. Ett kryss i rutan för lunch är dock en bindande 
anmälan till lunch.  
Behörighet till kurserna: Varje kurs anger behörighet. Den nedre åldersgränsen för 
deltagare, med undantag för Barnkursen, 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. Rabatterna kan inte kombineras.  
Det mesta kursmaterialet och litteratur finns att köpa hos FSS under kursen. 
Knyppeldynor och knyppelpinnar kan lånas under kursena. 
Under kursveckorna använder vi FSS mönster och spetsar om inte annat anges. 
Föreningen kommer att meddela antagning till kurserna via e-mail i grupp för varje 
kurs. Det innebär att de som ska gå samma kurs som du får kunskap om din e-mail-
adress.  
För mer information och frågor gällande kurser och boende: 
Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena 
E-post: kurser@svenskaspetsar.se 
Tel: 0735-13 16 45  
 
Lena Hovmark                              Gunilla Eklund 
Ordförande                                    Kursadministratör 

mailto:kurser@svenskaspetsar.se�
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1. GRUNDKURS 
Kurstid: 25 juni – 29 juni, 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. Max 10 deltagare per kurs.  
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och 
hur mycket du hinner göra på kursen. Du behöver knyppeltråd och 
grundmönster. Ca 500:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad. 
Kursavgift: 2 380:- 
 
2. GRUNDKURS 
Kurstid: 2 juli – 6 juli, 38 lektioner 
 
Övrigt som ovan. 
 
3. FORTSÄTTNINGSKURS 
Kurstid: 25 juni – 29 juni, 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 eller att förbereda sig för Fördjupningskurs I. Under 
kursen används FSS:s mönster.  
I kursen ingår inte montering av spets. 
Dyna 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: 2 380:- 
 
4. FORTSÄTTNINGSKURS  
Kurstid: 2 juli – 6 juli, 38 lektioner 
 
Övrigt som ovan.  



5. BARNKURS I KNYPPLING 
Kurstid: 25 juni – 29 juni, 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 deltagare per kurs. 
Kursavgift: 1 000:- 
 
6. BARNKURS I KNYPPLING 
Kurstid: 2 juli – 6 juli   kl. 9.00- 13.00 
 
Övrigt som ovan  
 
 
 
7. TÖNDERKNYPPLING 
Kurstid: 25 juni – 29 juni samt 2 juli - 6 juli, 38 eller 76 lektioner 
Beroende på om man går en eller två veckor. 
Kursinnehåll: Knyppla Tönderspets med kursledare från Danmark. Spetsarna 
knypplas i mycket tunt garn. 
Kurslitteratur: Kompendium som kommer att ingå i kursavgiften. 
Behörighet: Du har slutfört grundkurs i knyppling enligt boken ”Knyppling” 
samt har aktuella och mycket goda kunskaper i knyppling.  
Materialkostnader: Varierar men ca 700:- kan räknas som en genomsnittlig 
kostnad. 
Kursavgift: 2 380:- för en vecka, 4 160:- för två veckor. 
Kursledare: Helle Schultz 
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8. KNYPPLA MED METALLTRÅD – GRUND- OCH 
FORTSÄTTNINGSKURS 
Kurstid: 26 juni – 30 juni, 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 280:-. Därutöver tillkommer kostnad för 
tråd och vad som behövs för metalltråden. Ca 600:- kan räknas som en 
genomsnittlig kostnad.  
Kursavgift: 2 380:- 
Kursledare: Sam Jakobsson 
 
 
 
9. KNYPPLADE BILDER   
Kurstid: 2 juli – 6 juli, 38 lektioner. 
Syfte: Att lära sig knyppla en bild. Att hitta och se former och motiv och 
översätta till en bild för knyppling. 
Kursinnehåll: Kursen innehåller formgivning: allmänt, att göra egna skisser och 
att planera knyppeltekniken utifrån skisserna, samt knyppling av det egna 
motivet och montering. 
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 300:- kan räknas som en genomsnittlig 
kostnad.  
Kursavgift: 2 380:- 
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10. KURS FÖR CIRKELLEDARE 
Även nya och blivande 
Kurstid: 2 juli – 6 juli, 38 lektioner 
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: Du har slutfört grundkurs i knyppling enligt boken ”Knyppling” 
samt har knypplat några år. Du är kursledare eller vill bli det. 
Materialkostnader: Varierar beroende på om du har böcker, och material som 
kan komma till användning i kursen. Ca 400:- kan räknas som en genomsnittlig 
kostnad. 
Kursavgift: 2 380:- 
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11. MONTERING AV SPETSAR 
Kurstid: 29 juni – 1 juli, 22 lektioner (OBS! Veckoslutskurs) 
Kursinnehåll: Kursen ger kunskap i monteringar av spetsar enligt FSS:s 
standard som sammanfogning av spets, sneda och raka hörn, spets med vikta 
hörn, plattsöm ovanpå linne, infälld spets med linnekant, infälld spets ovanpå 
linne, spets kring rund duk. 
Behörighet: Viss kunskap i sömnad är nödvändig.  
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur) 
Material: Till kursen behöver du ta med dig följande spetsar: 1,4 meter Udd och 
Stad alternativt 1 meter uddspets och 0,4 meter spets med stad, 1 meter spets till 
rund duk exempelvis Sockerudd med Spindel eller 0,25 meter till en ¼ duk som 
prov, en valfri mellanspets ca 0,25 meter. 
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 på kursen. Ca 400:- kan räknas som en genomsnittlig 
kostnad. 
Kursavgift: 1 800:-  
Kursledare: Kerstin Sandberg   
 
 
 
12. SKÅNSKA PETTERSSON-SPETSAR 
Kurstid: 29 juni – 1 juli, 22 lektioner (OBS! Veckoslutskurs) 
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: Genomförd kursplan enligt boken ”Knyppling” eller motsvarande 
kunskaper.  
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och 
hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 700:- kan räknas som en genomsnittlig 
kostnad. 
Kursavgift: 1 800:- 
Kursledare: Wivi-Ann Nordström 
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13. FÖRDJUPNINGSKURS I 
Kurstid: 25 juni – 6 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.  
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: 3 600:- 
 
 
 
14. FÖRDJUPNINGSKURS II 
Kurstid: 25 juni – 6 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. FSS:s 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: 3 600:- 
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15. FÖRDJUPNINGSKURS III 
Kurstid: 25 juni – 6 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:s 
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: 3 600:- 
 
 
 
16. FINKNYPPLING KURS  
Kurstid: 25 juni – 6 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: 3 600:- 
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17. GULDKORN UR SPETSARKIVEN 
Kurstid: 25 juni – 6 juli, ca 76 lektionstimmar. 
Syfte: Djupdykningen i arkiven ska leda till att den svenska mönsterskatten 
bevaras och utvecklas samt att förståelsen ökar för hantverket bakom. Äldre 
spetsar i arkiven ska kunna vara tillgängliga och bidra till att knypplingen som 
hantverk blir tillgänglig för fler människor.  
Kursinnehåll: Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på hur en spets/ett 
mönster blivit till och vad som kan finnas i arkiven. Studiebesök, analys med 
provknyppling och upphovsmännens historia ingår. Hela kursen bygger på att du 
genomför ett självständigt arbete i efterforskning, analys m m.  
Du kommer att ha stöd i momenten med analys av spetsprover, följt av 
mönsterritning, hålstickning och knyppling. Du sammanställer ett material från 
kursen som diskuteras i gruppen. 
Utgångspunkt för kursens första två dagar är ett mönster och en spets. Vilken 
kommer att meddelas i antagningsbeskedet. 
Kurslitteratur: Litteratur som finns i FSS samlingar. Arkivmaterial från 
föreningens mönsterproduktion, från Spetsutskottets samling och från 
Östergötlands länsmuseum. Internet för historik kring de konstnärer vars skisser 
har använts i mönsterproduktionen.  
Behörighet: Godkänd fördjupningskurs I, II och III. Gärna kunskaper i 
metallknyppling. 
Materialkostnader: Varierar men ca 500:- kan räknas som en genomsnittlig 
kostnad. Inkluderat i kursavgiften är kostnader för transporter och 
inträdesavgifter. 
Kursavgift: 1 000:- 
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ANSÖKAN 
 
Namn:  ..…...………………………………………………… 
 
Adress:   .....……………………………………………….….. 
 
 ..………………………………………………….….. 
 
Telefon: .……...………………….…………………………… 
 
E-post:  ….……………….…..………………………………. 
 
Personnr (10 siffror): ………………………………  ………….. 

Ovanstående uppgifter är obligatoriska. 

□Jag godkänner att min e-postadress kan läsas av andra i gruppen. 
 

Datum och underskrift: 
 
……/…2018…………………………………………………

Ansökan oss tillhanda senast 9 april 2018 

□Enkelrum  375:-/dygn    □Dubbelrum 310:-/dygn 

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

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

□Hyra lakan och handdukar 80:- □Hyra enbart handdukar 50:-   

□Låna knyppeldyna  

□Jag vill äta lunch om folkhögskolan serverar (anmälan är bindande). 

 

 

□1. Grundkurs i knyppling  
         25 juni - 29 juni 

□10. Kurs för cirkelledare 
           2 juli - 6 juli  

□2. Grundkurs i knyppling 
         2 juli - 6 juli  

□11. Montering av knypplade spetsar  
           29juni - 1 juli  

□3. Fortsättningskurs 
         25 juni - 29 juni 

□12. Skånska Petterssonspetsar 
          29juni - 1 juli  

□4. Fortsättningskurs  
         2 juli - 6 juli  

□13. Fördjupningskurs I 
           25 juni - 6 juli  

□5. Barnkurs i knyppling 
         25 juni - 29 juni 

□14. Fördjupningskurs II 
           25 juni - 6 juli  

□6. Barnkurs i knyppling 
         2 juli - 6 juli  

□15. Fördjupningskurs III 
           25 juni - 6 juli  

7. Tönderknyppling 
□      25 juni - 29 juni 
□      2 juli - 6 juli  

□16. Finknyppling 
           25 juni - 6 juli  

□8. Knyppling med metalltråd 
         Grund-och fortsättningskurs 
         25 juni - 29 juni 

□17. Guldkorn ur spetsarkiven 
           25 juni - 6 juli  

□9. Knypplade bilder  
           2 juli - 6 juli  

Jag har gått kurs 

□ I   □ II   □ III   år...........  

OBS! Rangordna gärna ett antal kurser!    
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