
Øv dig i grundlæggende spindeteknik:

•Sno tenen, hold om fibrene med tommel og pegefinger.

•Øg spænding i de snoede fibre.

•Træk fibre fra uldtotten og lad langsomt spændingen 

”vandre” ud i de uspundne fibre.

•Fortsat til tenen når gulvet.

•Sno den spundne tråd omkring skæftet på tenen.

•Fastgør igen tråden på krogen (sno den et par gange 

omkring).

•Sno tenen forfra igen…

Spinding
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=bKAJTKvl0nE

https://www.youtube.com/watch%3Fv=bKAJTKvl0nE


Broderi
Diagrammer: https://www.thesprucecrafts.com/surface-embroidery-stitches-1177584

https://www.thesprucecrafts.com/surface-embroidery-stitches-1177584


Magdalenenteppich

v Forsøg at genskabe nogle af 

tekstilets forskellige stingtyper.

(Obs. Broderitråd egner sig bedst)

Dragter: fladsting Omrids: konturstingHud: gobelinsting Detaljer: ”Durchbruch”

Silkebroderi på hørstof.



Vævning
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=jgM4niipQAM&t=12s

https://www.youtube.com/watch%3Fv=jgM4niipQAM&t=12s


Huldremosekvindens dragt 

(mellem 350-41 fvt.)

v Øv dig i at genskabe det 

kipervævede stof.



Paracas-tekstilet (Brooklyn Museum 

Textile)

v Øv dig i at væve motiver med 

”warp-wrapping” (uld lægges om 

trenden, og islætten væven over).



Strikning
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=wZDGkMAW_tg

• Slå masker op
• Strikke ret
• Strikke vrang
• Lukke masker af

Instruktion i at slå masker op.

https://www.youtube.com/watch%3Fv=wZDGkMAW_tg


Retstrik

v Øv dig i at strikke ret.

v Forsøg evt. at strikke en karklud.

Retstrik illustreres i tutorial på:
https://www.garnstudio.com/video.php?id=17&lang=dk

Detalje fra Bertram von Minden: Buxtehude-altret, tempera på panel,
beg. 15. årh., Hamburger Kunsthalle. Jomfru Maria strikker Jesu 

kjortel på ”strømpepinde”. Ved at strikke rundt bliver arbejdet
fuldstændig uden sammensyninger – akkurat som Jesu kjortel iflg. 
Joh 19,23-24.



Vrangstrik

v Øv dig i at strikke vrang.

v Øv dig i at strikke skiftevis 1 pind ret og 1 pind vrang = glatstrik

v Ved at skrifte mellem ret- og vrangmasker, kan du i øvrigt lave 

karklude med forskellige mønstre.

Vrangstrik illustreres i tutorial på:
https://www.garnstudio.com/video.php?id=5&lang=dk Glatstrik

https://www.garnstudio.com/video.php%3Fid=5&lang=dk


Dobbeltstrik (til den øvede!)

v Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=9smQz50BO

Ts&list=PLnUb-

W2xBq1dZTuyi1dKi0Lhm41CdWg48

v Forsøg at strikke enkle motiver i dobbeltstrik.

I dobbeltstrik opstår motiver i modsatte farver på hver side af
arbejdet. Der er ingen vrangside, og arbejdet bliver dobbelt så
tykt.

https://www.youtube.com/watch%3Fv=9smQz50BOTs&list=PLnUb-W2xBq1dZTuyi1dKi0Lhm41CdWg48

