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Abstract
Melin, O-P, 2017, Metoder för flerfärgsstickning - En undersökning av instruktioner i handböcker.
(Fair-isle knitting methods – A survey of instructions in knitting manuals), Institutionen för
Konstvetenskap, Department of Art History, Uppsala University.

The study researches the instructions for various methods of executing patterned knitting with two or
more colours (often called Fair Isle knitting) in knitting-manuals from the Nordic countries, the UK
and North America, in search of similarities, differences and traditions. Professor Edward Shils
defines tradition as something created by humans which is transmitted between at least three generations. Are there similarities and differences between these areas in regard to how colour knitting is
worked?
The study identifies and differentiates between four main methods for colour-knitting. The researched
ca 130 manuals, dated from the 1950´s until the present - were analyzed in regard to the relative
frequency of the methods they advocate.
The result is that two-thirds of the instructions for Fair Isle knitting, during the period and regardless
of geographical/cultural area, propose the stranded method with parallel floats. The other stranded
method - with rotated floats - is less often given, and seems to have become less popular within the
researched period. The method with rotated floats is mentioned more often in manuals from the
Anglo-Saxon countries.
The bound methods of Fair Isle knitting are the least suggested in the researched manuals, despite the
bound and woven method being referred to, especially in British manuals, as equally advantageous.
This method also never seems to have had much popularity in the Nordic countries. Bound and twined
knitting, although until recently only used in areas of Sweden and Norway, might, because of the
recent publication of manuals, find a new lease of life. Professor Shils regards tradition as a transmitted pattern of thought connected to a thing or practice. Knitting to create textile from thread is
therefore a tradition, as well as the methods that are handed down weather by oral or written instruction. As noted, some methods of colour-knitting are traditions more in some areas than in others. Also,
some knitting methods may never have been lasting enough to establish themselves as traditions.
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“The artist imposes a culture upon himself and ends by imposing it upon others. That is how tradition
becomes established. … A real tradition is not the relic of a past that is irretrievably gone; it is a living
force that animates and informs the present. … Far from implying the repetition of what has been,
tradition presupposes the reality of what endures.”

Stravinsky, Igor, Poetics of Music - In the form of six
lessons, Cambridge: Harvard University
Press, 1947.

Inledning
Man kan utföra stickning på olika sätt. Ett sätt är att sticka med garnet i höger hand, vilket i handböcker ofta benämns som engelskt eller som det sätt man stickade på förr i Sverige.1 Engelskspråkig
litteratur kallar ofta det sätt, där man stickar med garnet i vänster hand för ”the German way” eller
”the continental way.2 Redan Pearsall’s Illustrated Handbook från 1906 använder begreppen utan att
förklara dem och förutsätter troligen därför att läsaren är bekant med deras innebörd.3 Uppfattningarna
– oavsett deras riktighet - innebär att det finns föreställningar om kulturella traditioner. Ann Feitelson,
amerikansk konsthistoriker, stickare och designer, som studerat stickning på Shetlandsöarna bemöter
dessa uppfattningar: ”Holding the yarn in the left hand is not ”continental”, nor is holding it in the
right ”English”. It is just holding it in the left or right hand”.4
Enbart med vilken hand man håller garnet påverkar inte resultatet. Den populära tudelningen mellan
England och Europa är dessutom en förenkling: Beth Brown-Reinsel, författare och lärare i stickning,
redovisar sex olika sätt att hantera garnet vilka används i stickning i Europa.5 Sättet att tala om hur
man utför stickningen visar sannolikt hur man lärt sig att sticka. De flesta stickar troligen på samma
sätt hela livet och flertalet inom samma område stickar oftast på samma sätt. Det är ett uttryck för hur
traditioner lever vidare.
I Sverige fick Hulda Lundin, slöjdinspektör vid Stockholms folkskolor i början av 1900-talet, en stark
ställning och gjorde troligen ett kraftfullt ingrepp i traditionen. Hennes handledning i handarbete bland annat i stickning – kom att användas på lärarinneseminarierna i Sverige under flera decennier.6 I
handledningen lär hon ut – efter tysk förebild - att garnet skall ligga över vänstra handens pekfinger.7
Tidigare tycks man i Sverige endera ha allmänt ha hållit garnet i höger hand, eller så har bruket
eventuellt inte varit enhetligt. I en handbok, utkommen 1873, som lär ut vänsterhandsmetoden har
författaren skrivit: ”vi förutsätta att hvar och en nu mera håller garnet öfver venstra pekfingret, i. st. f.

1

Trotzig, Eva, Stickning: tradition och kultur: mönster och modeller förmedlade av invandrarkvinnor och andra.
Stockholm: LT, 1980, s. 10; Trotzig, Eva, Vi stickar tillsammans: skapande stickning: en studiebok, Stockholm; LT, 1983,
s. 44; Starmore, Alice, Alice Starmore’s book of Fair Isle Knitting, Connecticut: Taunton Press, 1988, s. 92.
2
Thomas, Mary, Mary Thomas’s Knitting Book, London: Hodder and Stoughton, 1938, s. 46; Erlich, Lola, ed., Vogue
Knitting. The Ultimate Knitting Book, New York: Pantheon, 1989, s. 30.
3
Pearsall’s Illustrated Handbook for Knitting in Silks, London: James Pearsall, 1906, s. xiii,
https://archive.org/details/krl00376348 - s. 17/208.
4
Feitelson, Ann, The Art of Fair Isle Knitting, Colorado: Interweave Press, 1996, s. 53.
5
Brown-Reinsel, Beth, Knitting Traditions: More Than One Right Way, i: Threads magazine, August 1960, 30: 48-51.
6
Lundin, Hulda, ”Handledning i metodisk undervisning i kvinnlig slöjd”, i: Berg, Fridtjuv & Lundin, Hulda (red.),
Bibliotek för undervisningen: en samling åskådliga skildringar till skolbruk och själfstudium. Tredje följden, Slöjd,
Fritzes, Stockholm, 1892.
7
Lundin, 1892, s. 11.
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att, som fordom, hålla det i högra och kasta det över stickan.”8 En sex år senare utkommen handbok
föreskriver att garnet skall hållas över höger hands pekfinger.9 Det kanske visar att det inte kan ha
ansetts som självklart att alla skulle utföra stickningen på samma sätt. Lärarinnorna som genomgått
seminariet med Lundins handledning fick i uppdrag att lära ut stickning och då med den metod där
garnet hålls över vänster pekfinger. Elsa Valentin, elev till Lundin och senare också slöjdinspektör vid
Stockholms folkskolor, skrev 1932 en lärobok för flickslöjden i vilken Lundins metod upprätthölls.10
Så länge som stickning var ett fast inslag i slöjdämnet för flickor i Sverige lärdes samma metod ut,
vilket exponerar makten i styrningen av undervisningen. Om Sverige tidigare hade en eller flera
traditioner beträffande hur garnet hölls, hade vi i mitten av 1900-talet genom att det centraliserade
utbildningssystemet lärts att sticka med garnet över vänster hands pekfinger. Slöjd som skolämne är
ovanligt i andra länder och där måste kompetensöverföringen – och traditionsutvecklingen - ske på
andra sätt. Hulda Lundins och Valentins insatser medförde att alla som undervisats i stickning i den
svenska skolan kom att sticka med garnet i vänster hand.

Varken i Lundins seminariehandledning eller i Valentins lärobok för skoleleverna finns det en
instruktion för flerfärgsstickning. Instruktioner för flerfärgsstickning måste därför förmedlas på andra
vägar. Även när det gäller flerfärgsstickning, då man stickar med flera garntrådar samtidigt, kan man
hantera garnerna på olika sätt. Man kan också avse att åstadkomma olika material, med eller utan
flotteringar på avigsidan. Jag är nyfiken på om dessa olika metoder följer kulturella traditioner.
Sådana traditioner kan ses som en samling mönster och föreställningar vilka delas mellan samtida
människor - men främst mellan dem och tidigare generationer. Rimligen avspeglas använda metoder i
handböckerna. Handböcker är ett av flera sätt på vilka stickning överförs med fördelen att handboken
genom sin konkreta form är lätt att studera. I uppsatsen undersöks metoder för flerfärgsstickning med
avseende på vilka instruktioner som ges i handböcker och hur de är fördelade på olika områden och
över tid.

Böcker om handstickning låter sig inte systematiseras på ett enkelt och välavgränsat sätt. Instruktioner
finns i handböcker med olika utformning – de kan vara rena instruktionsböcker men de kan också ha
ett mer kulturhistorisk med fokus där instruktionerna kommer i andra hand.

8

Berg, Hedvig, Handbok i Fruntimmers-Handarbeten, Andra häftet, Stockholm; Berg, 1873, s. 103.
Damernas bok: handbok för fruntimmersarbeten, Stockholm: Fahlcrantz, 1879, s. 24.
10
Valentin, Elsa, Skolslöjd för flickor: Stockholmsmetoden, Stockholm: Norstedt, 1932, s. 49.
9
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Det var inte skolan som lärde mig att sticka. När jag som elvaåring började i en svensk skola 1957
gällde att pojkar skulle lära sig i trä- och metallslöjd. Jag hade fått mina instruktioner i stickning från
olika hembiträden vilka hade anställts av mina utlandssvenska föräldrar. Under mina tonår stickade
jag inte. På 1970-talet gjorde jag stickning till min främsta hobby. På kurser i stickning på HV-skolan
och Sätergläntan har jag blivit medveten om stickningens många olika möjligheter och sedan dess fått
tillfällen att fördjupa mina kunskaper i ämnet.

Använda begrepp
Uppsatsen använder flera facktermer. De har inte en för alla gemensam betydelse varför de här
preciseras på det sätt de används i uppsatsen.
Flerfärgsstickning
Hemmets Handarbetslexikon använder en vid definition av begreppet ”flerfärgsstickning” som ett
samlingsnamn för flera olika sticktekniker där man arbetar med flera färger och garner samtidigt. 11
Lexikonet nämner flera huvudtyper (randad stickning, intarsiastickning, flerfärgsmönstring med lyfta
maskor med flera) men i denna uppsats avser begreppet flerfärgsstickning endast ”jacquard-” och ”fair
isle stickning”. Namnet jacquardstickning används i överförd bemärkelse - det finns inget samband
mellan vävtekniken och stickningsmetoden. I jacquardstickning bildas mönster i stickningen genom
att använda flera garntrådar på samma stickade varv. Vanligen används bara två olikfärgade garner i
materialet, ett garn för bottenfärg och ett för mönsterfärg. Jacquardstickning har många lokala namn
som Argyle, Sanquhar, Shetland eller Binge.12 Exempel på stickade plagg som i litteraturen ibland
påstås var utförda med tekniken är färöiska, isländska och norska tröjor. Den egentliga fair isle
stickning kan ses som ett specialfall av jacquardstickning. Fair isle stickningens mönster använder fler
än två färger – även om enbart två färger stickas på varje varv.13 Även Fair isle mönster stickas dock
oftast med bara två färger per varv. Begreppen används dock inte konsekvent i litteraturen och
begreppet ”Fair isle knitting” används ofta i det engelskspråkiga verk som ett heltäckande begrepp för

11

Henschen, Marie, Boutrup, Joy & Avén, Majken (red.), Hemmets handarbetslexikon, Malmö: Fogtdal, 1989-1992.
Uppslagsordet ”Flerfärgsstickning”, band 6, s. 39; ”Jacquard-stickning”, band 8, s. 47; ”Intarsiastickning”; band 8, s. 36.
Flerfärgsstickning behandlas även under uppslagsordet ”Stickning” band 15, s. 44–95; band16, s. 3-7.
12
Thomas, 1938, s 95; Norbury, James; Agutter, Margaret, Odhams Encyclopaedia of Knitting, London: Odhams Press,
1957, s. 44; Henschen, Boutrup, & Avén, (red.), 1989-1992, band 8, s. 47.
13
Starmore, 1988, s. 4.
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flerfärgsstickning.14 I uppsatsen kommer jag att i begreppet flerfärgsstickning inkludera tvåändsstickning utförd med två garnfärger.
Följegarn och sticktråd
Det garn som vid flerfärgsstickning för tillfället inte bildar maskor, kallas ”följegarn”, medan det
garnet, som bildar maskor kallas för ”sticktråd”.15
Handstickning
Allt stickat material som diskuteras i uppsatsen förutsätts vara stickat för hand och slätstickat med shängda maskor, dvs det för västerlandet typiska sticksättet.
Garnhand
Uppsatsens undersökning gäller bland annat metoder för att hantera garnerna, varvid man kan sticka
med garnerna i vänster eller höger hand eller i båda händerna. I avsikt att förenkla texten kommer
begreppet ”garnhand” att användas för att övergripande benämna olika sätt att hantera garnerna.
Flotterande stickning – parallell och roterande
I flotterande stickning löper följegarnet löst på avigsidan (Figur 1). Flotterande stickning kan vara av
två slag beroende på hur följegarnet hanteras. Instruktionerna i handböckerna anger två olika metoder,
utan att namnge dem. I denna uppsats betecknas de som parallell respektive roterad flottering.
Parallell flottering används för att beskriva metoden där de flotterande trådarna ligger parallellt i
förhållande till varandra på avigsidan. Den ena följetråden ligger då alltid parallellt över den andra vid
växlingen. Det gör att metoden medför att det ena följegarnet alltid börjar och slutar ovanför det andra
garnet. Metoden kan utföras med garnerna i ena eller båda händerna (se figur 10, sidan 35).
Roterad flottering är den andra metoden för flotterande stickning. Metodens instruktioner anger att
följegarnet vid garnväxlingen lyfts fram (konsekvent över eller konsekvent under sticktråden) när den
ska byta plats med sticktråden. Efter flera sådana växlingar roterar de båda garnerna om varandra. Vid
en växling sker en halv rotation, som fullföljs vid nästa växling. Roterad flottering visar sig genom att
de båda flotteringarna på avigsidan skiftar läge i förhållande till varandra. Vid rotation där följegarnet

14

Oxford English Dictionary: “Fair Isle, n. “Of or relating to a traditional type of knitting characterized by the use of
multicoloured geometric patterns, originating in the Shetland island of Fair Isle; designating an item of clothing made in
this way, or having such patterns, as Fair Isle jumper, Fair Isle knitting, Fair Isle pattern, Fair Isle sweater, etc.”
(http://www.oed.com.ezproxy.its.uu.se/view/Entry/67722?redirectedFrom=fairisle+knitting#eid4664539) hämtat 2017 05
24.
15
Uppsatsen använder företrädesvis terminologi, t ex ”följegarn”, från Henschen, Boutrup, & Avén, 1989–1992, band 6, s.
41. Detta lexikon saknar ett begrepp som motsvarar ”sticktråd”. Begreppet ”sticktråd” härrör från: Fredricsson, Svea,
Handarbetsboken: virkning, stickning, linnesömnad, klädsömnad, lagning, broderier, Göteborg: Wezäta, 1948, s. 40.
Handarbetslärarinnan Svea Fredriksson använder begreppen ”gångtråd” och ”sticktråd”. Gångtråd motsvarar då följegarn
men har valts bort, då det inte är lika tydligt som sticktråd.
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vid garnväxlingen lyfts fram över den nyss använda sticktråden, kommer varje flottering att börja
under det andra garnets flottering och sluta över det. Metoden utförs enklast med båda garnerna i
endera handen, eller med endast ett garn i taget i en hand.
Bunden stickning – vävd och tvinnad
I bunden stickning binds följegarnet regelbundet, vilket kan göras med i princip två metoder. Ett sätt
är att sticka med följegarnet bakom varannan maska (vilket handböcker kallar för att ”väva” eller
”invävning” (figur 2).16. Man kan också binda genom att tvinna följegarnet om sticktråden mellan
maskorna (figur 3). Vid vävd bindning – den term som kommer att användas för den förstnämnda
metoden i uppsatsen - hängs följegarnet växelvis upp bakom en sticktråds maska och läggs bakom
nästa maska.17 Försöker man väva samma följegarn på intilliggande maskor sker ingen bindning. När
den tvinnade bindningen görs tätt - mellan varje eller varannan maska, anses i denna uppsats stickningen vara bunden.
Garndominans
För att mönstret ska framträda enhetligt krävs ofta viss konsekvens i hanteringen av garnerna. En
hantering där det ena garnet ibland sköts med ena, ibland med andra handen på samma varv kan
orsaka att mönstret blir otydligt (se figurer 11, 12, sidan 37). Undersökningen tar också reda på i
vilken utsträckning denna effekt behandlas i handböckernas instruktioner.

Figur 1. Avigsida där följegarnet flotterar, dvs hänger fritt bakom en eller flera maskor.

16

Wahlund-Lundquister, Barbro, Handbok i stickning: Utarb. på uppdrag av Sv. hemslöjdsföreningarnas riksförbund,
Stockholm: Lantbruksförbundets tidskriftsaktiebolag, 1945, s. 68.
17
Termen ska uppfattas i överförd mening.
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Figur 2. Avigsida där följegarnet vävts in i stickningen, dvs hängts upp bakom varannan maska.

Figur 3. Avigsida där följegarnet tvinnats – roterats - om sticktråden.

Handbok
Med begreppet handbok, i betydelsen ”handbok i stickning” avses en bok som innehåller vägledande
instruktioner för att sticka.
Instruktion
Det är handbokens instruktion för flerfärgsstickning som undersöks i uppsatsen. I uppsatsen används
begreppet ”instruktion för flerfärgsstickning” i vid mening. Därmed ingår både översiktliga beskrivningar av en eller flera metoder samt mer utförliga anvisningar. Exempel på en översiktlig text:
”Det finns många sätt att hålla garnet vid flerfärgsstickning med flera trådar: båda
trådarna över vänster pekfinger, en tråd över vänster och en tråd över höger pekfinger, eller så kan du hålla en tråd i taget och släppa den vilande tråden. Använd det
sätt du känner dig bekväm med men det är viktigt att du håller trådarna på samma
sätt genom provlappen och hela plagget”.18
Instruktioner om metoder för flerfärgsstickning är av olika omfattning. Mary Thomas (1889–1948),
som var journalist och redaktör på olika handarbetstidningar innan hon började skriva handböcker om
broderi och stickning, använder fjorton sidor för att beskriva hur man stickar flerfärgsstickning.19
Barbro Wahlund-Lundquister, (1911-1998), som hade varit Dalarnas Hemslöjdsförbunds första

18
19

Wallin, Johanna, Sticka nordiska mönster, Stockholm: Norstedts, 2016, s. 7.
Thomas, 1938, s. 96.
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slöjdkonsulent 1938–1944, anlitades av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för att skriva
deras handbok om stickning.20 Wahlund-Lundquister använder tre sidor för instruktioner om flerfärgsstickning.21 En del handböcker i stickning som inkluderar flerfärgade mönster, ger inga instruktioner
för att utföra flerfärgsstickning, trots att de ger grundläggande anvisningar för att lägga upp och sticka
räta och aviga maskor. Det är naturligtvis författarens – eller förlagets – val. Exempelvis står det
enbart följande i en handbok om flerfärgsstickning: ”Flotteringar. När man stickar flerfärgsmönster
löper den ena garnet på baksida medan man stickar det andra garnet. Det gäller då att inte sträcka det
lösa garnet…”, vilket torde förutsätta att läsaren redan kan hantera en metod för flerfärgsstickning.22

Syfte och frågeställning
Uppsatsens syfte är att inom en samlad bild av de metoder för flerfärgsstickning, som förs fram i de
undersökta handböckerna, bestämma om metoderna är traditioner, dvs särpräglade eller gemensamma
för de områden som handböckerna representerar och notera metodernas konsekvenser.

Uppsatsen undersöker handböckernas instruktioner om hur man stickar flerfärgsmönster. För att sticka
med två garntrådar på samma varv behöver stickaren behärska en metod så att stickningen kan ske
utan hinder. Man kan hålla de båda garntrådarna i vänster eller höger hand, eller så kan man hålla en
tråd i vardera handen. Man kan avse att åstadkomma endera bunden stickning, eller flotterande
stickning. Undersökningen gäller även i vilken utsträckning som konsekvenser och problem med olika
metoder, som garndominans, behandlas i handböckerna. Undersökningen av handböckernas instruktioner utgörs av följande frågor:
Vilka olika metoder för flerfärgsstickning har anvisats i handböcker för stickning? Med metoder avses
dels metoder för att hantera de samtidigt använda garnerna, dels metoder för att hantera följegarnet –
ska det flottera eller ska det bindas? Vad sägs om problem med olika metoder, som exempelvis
garndominans?
Hur är de olika metoderna fördelade i handböcker från Nordamerika, Storbritannien och Norden och
över tid? Är traditionerna gemensamma eller olika? Är stickning, metoder och handböcker i stickning
att betrakta som traditioner? Med ”Storbritannien” avses Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland. Med ”Norden” avses Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och
Åland.

20

Wahlund-Lundquister, 1945, s 67.
Wahlund-Lundquister, 1945, s. 67.
22
Nessle, Lena, Sticka med färg och tradition, Stockholm: Norstedts, 1987, s. 147.
21
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Forskningsöversikt och undersökning
Någon undersökning av förekomst och fördelning av olika metoder för flerfärgsstickning har, vad jag
kunnat finna, inte gjorts tidigare. Forskningen om stickning representeras av bland andra professor
Irena Turnau och professor Sandy Black.23 Ett populärt arbete om handstickningens historia utfördes
av kyrkoherde Richard Rutt.24 En genomgång av dess verk visade att denna översiktliga forskning inte
diskuterat olika metoder för flerfärgsstickning och metodernas relativa förekomst i olika områden. För
att komma åt uppgifter om tidigare användning av olika flerfärgsstickningsmetoder eftersöktes sådana
uppgifter i texter som behandlar några intressanta flerfärgsstickade föremål från olika perioder. Detta
har kompletterats med granskningar av föremål. Texterna, som inte alla har akademisk kvalitet, berör


stickade mattor/vägghängen och så kallade ”nattröjor” från1600-1700-talet



mönstrade tröjor från Hälsingland och tvåändsstickning från Dalarna från 1800-talet



Fair isle stickning, turkiska sockor och sk ”Armensk” stickning från 1900-talet.

Den gemensamma frågan till dessa texter är: Vad berättar de om användning av olika metoder?
Stickade ”mattor”, vägghängen
På The Victoria and Albert Museum (V&A) förvaras ett stickat vägghänge (193 x 174.5 cm) från
1781, som utgör en del av de prov, förutom mössa, jacka och fingerhandskar, som en stickare måste
förfärdiga för att vinna tillträde i stickarskrået i Strasbourg.25 V&A lämnar endast upplysningen att
mattan är stickad och visar ingen bild av mattans avigsida. V&A nämner inte med vilken metod
hänget har stickats. Thomas, som nämner dessa stickade mattor i sin bok, hävdar att de är utförda med
flotterande stickning. Thomas nämner emellertid inte varifrån denna uppgift härstammar – till exempel om hon själv studerat någon av dem. Turnau redovisar att det fanns skrån för stickare sedan 1300talet i Paris då modet med stickade strumpor och huvudbonader spreds i västra Europa vilket medförde ett behov av en organiserad produktion.26 Det handlades med stickade produkter på två olika
sociala nivåer - dels flerfärgade lyxvaror för överklassen, dels naturfärgade strumpor och mössor för
gemene man. Turnau visar att flera olika stickarskrån i Mellaneuropa, 1598 införde ett i stort sett
gemensamt mästarprov med bland annat krav på stora, blomstermönstrade mattor (använda som

23

Turnau, Irena, History of knitting before mass production, Warszawa: Akcent, 1991; Black, Sandy, Knitting- Fashion,
Industry, Craft, London: V&A publishing, 2012.
24
Rutt, Richard, A History of Hand Knitting, London: B.T. Batsford, 1987.
25
https://collections.vam.ac.uk/item/O82262/carpet-unknown/ hämtat 2017 06 10.
26
Turnau, Irena, “The Knitting Crafts in Europe from the Thirteenth to the Eighteenth century”, i: The Bulletin of the
Needle and Bobbin Club Vol. 65, 1982, s. 20-42.
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vägghängen, bordsmattor eller sängöverkast) i upp till tjugo olika garnfärger.27 Turnau framhåller att
avsikten med flerfärgsstickade prov troligast innebär att de stickats för hand och inte med stickmaskin
eller påtbräda/påtram. Hon meddelar inte om de stickats med flotterande eller bunden stickning och
hon hävdar inte heller att hon undersökt något exemplar. Turnaus arbete med historiska, bland annat
ekonomiska, dokument har öppnat upp för nya kunskaper kring stickningens historia och hon betonar
att arbetet inte är slutfört samt anger flera fält för fortsatt forskning.
Stickade nattröjor
När det gäller de så kallade ”nattröjorna”, (vilka kanske är undertröjor, skjortor eller västar) ska en
åtskillnad göras mellan dem. Doktor Maj G. Ringgaard, konservator och forskare med inriktning på
danska arkeologiska textilier från 1600–1700-talet, klarlägger att de s.k. nattskjortorna är av två olika
slag, vilket även doktor Marta Hoffmann tidigare nämnt.28 Det rör sig å ena sidan om den grupp som
Ringgaard kallar ”damaskerade”, utförda i damaststickning.29 Det är enfärgade tröjor (ibland därtill
broderade), vilka stickats med en garntråd och vars ytmönster har åstadkommits genom växlingar
mellan räta och aviga maskor. Denna grupp berörs inte i denna uppsats, då de inte är flerfärgsstickade.
Det finns å andra sidan en grupp som Ringgaard kallar ”brokaderade”, i vilka mönstret utförts med två
trådar: dels silkegarn, dels silkegarn lindat med lan av metall. Dessa brokaderade tröjor måste anses
vara flerfärgsstickade då de stickats med två olika trådar vilka växlar plats på varvet för att åstadkomma mönster. En av de brokaderade tröjorna förvaras på Nordiska museet och har stickats med en
flotterande teknik, enligt Gunnel Hazelius-Berg (1905-1997, föreståndare för högreståndsavdelningens dräkter och textilier vid Nordiska museet), som skrev: ”Det vita mönstersilket ligger löst på
undersidan mellan mönsterpartierna”.30 Ringgaard, som daterar dessa tröjor till första halvan av 1600talet, beskriver stickningen på följande sätt:

27

Turnau, Irena, 1982, s. 23; Turnau, 1991, s 32.
Hoffmann, Marta, ”Of knitted `nightshirts´ and detachable sleeves in Norway in the seventeenth century”, i: Estham,
Inger & Nockert, Margareta, ed., Opera Textilia Variorum Temporum, To honour Agnes Geijer on her ninetieth birthday
26th October 1988, Stockholm: Statens Historiska museum, 1988, s131-144; Warburg, Lise, ”I silkestrikk fra top til tå”, i:
Kruse, Agnes , m fl, Fru Kirstens børn, To Kongebørns begravelser i Rosklide Domkirke, København:
Nationalmuseet/Poul Kristensens forlag,1988, s129-216; Ringgaard, Maj, ”Silk knitted waistcoats. A 17th-century fashion
item”, i: Mathiassen, Tove m fl (red.), Fashionable encounters: perspectives and trends in textile and dress in the early
modern Nordic world, Oxbow Books, Oxford, 2014, s. 73 – 103.
29
Henschen, Boutrup, & Avén, (red.), 1989–1992, Band 4, s. 76.
30 Hazelius-Berg, Gunnel, “Stickad tröja” i: Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok 1941, Stockholm:
Nordiska museet, 1941, s. 210-211; Wintzell, Inga, Sticka mönster, Historiskt om stickningen i Sverige, Stockholm:
Nordiska museet, 1976, s. 24-26.
28

Sida 15 av 68

“Here, when knitting the different colours, the yarn not being worked was carried
over at the back, thus the yarn floats in the reverse from one motif to the next, as in
woven brocades, creating a blurred negative image of the pattern”.31
Hazelius-Berg visade att den här typen av tröjor var importerade - svenska tullhandlingar från 1685
upptar 436 stickade silkeströjor och 84 nattröjor av ylle. Ringgaard redovisar att några bevarade
brokaderade tröjor fodrats med linne och anser det troligt att alla brokaderade tröjorna varit fodrade på
grund av skicket hos flotteringarna, som varken är slitna eller rubbade eller trasslade.32 Argumentet är
övertygande men kan diskuteras: Det är ju möjligt att dessa tröjor har bevarats i gott skick därför att
de varit dyrbara och därför förvarats med omsorg och sällan, kanske aldrig, har använts. På tekniska
grunder konstaterar Ringgaard också att tröjorna troligen har producerats i olika verkstäder, även om
det inte är möjligt att precisera var i Europa de har tillverkats. Det är rimligt, anser Ringgaard, att de
brokaderade tröjorna (rundstickade och därför handstickade, då rundstickningsmaskiner inte fanns
före 1800-talet) har producerats i norra Italien. De damaststickade tröjorna, vilka oftast mönstrats med
en åttabladig stjärna och huvudsakligen har återfunnits i Danmark och Norge, kan ha tillverkats i
norra Europa, kanske för direkt export till realunionen Danmark Norge. Hon tänker sig även att dessa
två typer av tröjor kan ha kopierats av lokala hantverkare, vilket så småningom bidragit till att två
olika traditioner uppstått. Bouppteckningar från 1600-1700-talet redovisar sådana tröjor i olika
material, främst ull. De traditionella stickade tröjorna i norra Europa och de baltiska länderna består
huvudsakligen av två typer – de enfärgade och de mönstrade. Det är möjligt att de förra (så som
skånska spedetröjor, nederländska fiskartröjor och engelska gensare) kan ha inspirerats av 1600-talets
damaststickade tröjor medan de flerfärgsstickade tröjorna (exemplifierade i Norge, Halland och
Baltikum) kan ha påverkats av de brokaderade nattskjortorna.33 Om Ringgaard har rätt iakttar vi hur
en tradition uppstår: framgångsrika lösningar kopieras, etableras och övertas av följande generationer.

31

Ringgaard, 2014, s. 75
Ringgaard, 2014, s. 76
33
Ringgaard, 2014, s. 100. Om tidiga tröjor av båda slag i Nordiska museets förvar, se: Hazelius-Berg, Gunnel, Stickade
tröjor från 1600- och 1700-talen, i: Fataburen, Nordiska museets och Skansens årsbok 1935, Stockholm: Nordiska museet,
1935, s. 87-100; Olsson, Annhelén, Skånska spedetröjor – Stickade tröjor till kvinnodräkten, i: Österlens folkdräkter,
Ystadiana 2000, Ystad: Ystads forminnesförening, 2000, s. 72–81; Klift-Tellegen, Henriette van der, Knitting from the
Netherlands - Traditional Dutch Fishermen’s Sweaters, North Carolina: Lark Books, 1985; Compton, Rae, The Complete
Book of Traditional Guernsey and Jersey Knitting, London: B.T. Batsford, 1985.
32
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Figur 4. Hälsinglands Museum, HM 1486, Ljusdal, Hälsingland

Kataloguppgift: ”Kvinnotröja, mönsterstickad på rundstickor i förenklad tvåändsstickning. Röd bottenfärg
med mönster i grönt. Tröjan är uppklippt fram och inkantad med kattun. Grovt ylleband i fållningen nertill
och vid halsen.” Foto: Susanne Klingefors. Fotot återgivet med tillstånd.

Delsbotröjor från Hälsingland
Bror Jonsson (1917-2006), redaktör på Hudiksvalls tidning och aktiv i Delsbo hembygdsförening,
redovisade 1984 vad som var känt om de så kallade ”Delsbotröjorna” och gav också information om
några kända stickerskor med anledning av inventeringar som hembygdsföreningen låtit göra.34
Jonsson lämnar dock ingen uppgift om med vilken metod tröjorna stickats. De nämnda inventeringarna leddes av dåvarande hemslöjdskonsulenten Margareta Ridderstedt.35 Hennes sammanfattning av
inventeringens resultat ger viss information om tröjorna.36 Sådana tröjor återfanns i flera socknar i
Hälsingland och Ridderstedt grupperade dem i fyra olika typer från olika områden. När Ridderstedt
skrev sin text kunde hon redovisa kännedom om två samtida stickerskor som stickade tröjor i fjärde
generationen, vilket antyder att denna specialistkunskap – och mönsterskatt – kanske även tidigare har
gått ”i arv” – dvs att kompetensen överförts genom förevisning mellan generationerna. Ridderstedt

34

Jonsson, Bror, De stickade Delsbotröjorna, i: Hälsingerunor: en hembygdsbok, Norrala: Hälsinglands hembygdskrets,
1984, s. 92–104.
35
Sedermera textilantikvarie vid Riksantikvarieämbetet och doktor i konstvetenskap.
36
Ridderstedt, Margareta, ”Stickade tröjor i Hälsinglands folkdräkter”, i: Läddikan nr 4 1984, kontaktblad för Länsmuseet
i Gävleborgs län och Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund, Gävle: Länsmuseet Gävleborg, 1984, s. 15–17.
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meddelar bland annat att tröjorna rundstickats. Flera sådana tröjor finns tillgängliga för studier på
museer och Nordiska Museets tröjor är tillgängliga på Digitalt museum.37

Uppgifter om när tröjorna började stickas skiftar, men Berit Eldvik, (1946 - ) intendent på Nordiska
Museet, anger att de var moderna omkring 1835–1875.38 Som visas i figur 4 och 5 har de stickats med
både bundna och flotterande tekniker. Det vanliga är att de utförts i flotterande stickning, men att
följegarnet inte flotterar helt fritt utan det har bundits med jämna mellanrum. Flotteringarna har därvid
förkortats genom att följegarnet tvinnats om sticktråden mellan maskorna. Genom att tvinningspunkterna har förskjutits har stickerskan undvikit att infästningarna blir synliga i stickningen. Stickerskorna har behärskat olika förfaringssätt och som Ridderstedt också angett har uppläggningskanterna
ibland utförts i tvåändsstickning.39 De specialister som stickat Delsbotröjorna har kunnat använda
flera metoder och således kunna lösa problem på olika sätt. Kataloguppgiften till en tröja från Ljusdal,
Hälsingland (Hälsinglands Museum, HM 1486, se figur 4) uppger att hela tröjan stickats i en förenklad tvåändsstickning. Uttrycket förklaras inte på katalogkortet, men så vitt kan bedömas, avses

Figur 5. Tröja från Skansens klädkammare, detalj

Tröjan har utförts i flotterande stickning. Flotteringarna syns på ryggpartiets avigsida. Följegarnet flotterar
inte helt fritt utan har bundits regelbundet. Fotograferad och återgiven med tillstånd.

37

www://digitaltmuseum.se: Några accessionsnummer (med tillverkningsår inom parantes) NM.0157270 (1876);
NM.0214770 (1861); NM.0003758 (1863); NM.0001055 (1864); NM.0122393 (1834); NM.0122392 (1853);
NM.0247954 (1926).
38
Digitalt museum, i anslutning till NM.0122393.
39
Andersson, Leif & Ridderstedt, Margareta, Järvsödräkten, Järvsö hembygdsfören., Järvsö, 1983, s. 78–79 och s. 282.
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att de båda trådarna har tvinnats om varandra, men inte mellan varje maska. Den 22 augusti 2015
intervjuade jag Gisela Arnberg, född 1919, som lärde sig sticka tvåändsstickning som ung i DalaFloda. Giesla Arnberg berättade att man, i vart fall i Dala-Floda, kunde tillåta sig att, i partier med
flera maskor av en färg bara tvinna mellan varannan maska. Detta är möjligen det som kataloguppgiften om Delsbotröjan avser med uttrycket ”förenklad tvåändsstickning”.

Tvåändsstickning från Dalarna
Vid en arkeologisk undersökning i Falun 1974 hittades en fingervante, vilken bedömdes som en av de
äldsta tvåändsstickade föremålen i Sverige. ”Bornvanten” (DM 18966, efter fyndplatsen Borns
hyttegård) C14 daterades år 2017 och har då visats med största sannolikhet härröra från mitten av
1500-talet.40 Vi har i nuläget inget belägg för att man stickade i Dalarna redan under 1500-talet. På
grund av gruvverksamheten besöktes Falun av bland annat tyskar och det förekom troligen ett
handelsutbyte med Norge. Vanten härrör sannolikt från utlandet. Det saknas uttömmande forskning
om teknikens utbredning, men fynd av tvåändsstickade plagg har utöver i Sverige gjorts i både
Danmark och Norge. 41
Fyndet ledde till att Dalarnas museum och Dalarnas Hemslöjdsförbund tillsammans genomförde en
inventering i länet vilket i sin tur utmynnade i att man utgav ut en bok om tvåändsstickning med
instruktioner.42 Tvåändsstickning är en bunden stickmetod utförd med två garner som av tradition
hålls i höger hand.43 Tvåändsstickning använder två garntrådar även för enfärgade arbeten och i det
avseendet är tekniken särpräglad. Vid enfärgad tvåändsstickning kan man mönstra med en ”damaskerande” teknik med aviga maskor och en maskkombination som kallas ”krokmaska”. Den typen av
tvåändsstickning behandlas inte i denna uppsats. När det gäller flerfärgad stickning är det normalt att
sticka med två garntrådar på varvet. I den kontexten är tvåändsstickning med garner i olika färger en
bunden teknik för flerfärgsstickning.

40

Uppgifter i e-brev från arkeolog Eva Carlsson, Dalarnas Museum, 2017 07 10. C14 dateringen har utförts 2017 av
Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet.
41
Lundin, Helena, Stickade dräktfragment från regalskeppet Kronans besättning. En studie av stickade plagg i manligt
dräktskick i 1670-talets Sverige, (C-uppsats), Uppsala: Institutionen för Konstvetenskap, 2016, s.19; Svendsen, Anne-Lise,
”Varme votter. En foreløpig forskningsrapport”, i: Nytt om gammalt, Glomdalsmusseet årsbok 1981, s. 38 – 53; Warburg,
Lise, ”Strik med begge ender”, i: Cras, tidskrift for kunst og kultur, 1981 . XXIX, s. 74 – 84.
42
Dandanell, Birgitta, Danielsson, Ulla, Tvåändsstickat – vackert, slitstarkt, varmt, Stockholm: Dalarnas museum och LT,
1984. Kompletterande information om fyndet finns i: Danielsson, Hams Ulla, ”Vanten från Borns Hyttegård”, i: Skattfynd
från Dalarna, Dalarnas Hembygdsbok 1985, Falun: Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, Dalarnas Museum, 1985,
s. 33 – 39.
43
Danielsson, 1985, s. 33 – 39, s. 9.
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Tvåändsstickningens kännetecken när den utförts strikt, är att avigsidan visar en tät, horisontell
randning (figur 6). Randningen bildas genom att maskorna stickas omväxlande med än den ena, än
den andra garntråden och att det alltid är ”den bakre” tråden som bildar nästa maska och att den bakre
tråden alltid förs fram i samma riktning: över den främre och nyss stickade tråden”44 De båda garntrådarna tvinnas således ständigt omkring varandra i samma riktning. Tvinningen av trådarna mellan
varje stickad maska genomförs konsekvent, både när man stickar ett enfärgat mönsterparti (då tvinnar
man två gånger när man stickar med två färger) och när man byter färg. Litteraturen med instruktioner
för tvåändsstickning anvisar endast denna teknik och inte den ”förenklade”.45 Ett flerfärgsstickat
exempel är de tvåändsstickade ärmarna till den för Västerdalarna karaktäristiska livtröjan (Figur 7).
Västerdalarnas livtröjor med stickade ärmar hade sin storhetsperiod under 1800-talet.46

Mössa, toppluva, i tvåändsstickning utförd av Gisela Arnberg, Dala-Floda, 2014.

Den infällda detaljbilden visar den för tvåändsstickning karaktäristiska horisontella randningen.
Den bildas när de två använda garntrådarna som
stickas varannan gång, på avigsidan tvinnas om
varandra, alltid i samma riktning.

Figur 6. Mössa i tvåändsstickning från Dala-Floda,
Dalarna

44

Danielsson, 1985, s. 81.
Utöver de i noterna 27 och 29 nämnda titlarna, avses även: Bredesen, Margit, Tveband - Jakten på en strikketradisjon,
Kirkenær: Grue Husflidslag, 2016; Dandanell, Birgitta & Gustafsson, Kerstin, Studieplan i tvåändsstickning, Örebro:
Medborgarskolan, Bergslagsdistriktet, 1981; Ling, Anne-Maj, Tvåändssticka, Örebro: Firma Krokmaskan, 2002; Meijsen,
Carla, Lekker Warm! Twijnend Breien - So Warm! Twined Knittting, Amsterdam: The Dutch Knitters, 2014.
46
Eriksson, Eva, Livtröjor med tvåändsstickade ärmar från Floda, Gagnef, Mockfjärd och Nås socknar i Dalarna –
historiskt och som inspiration, C-uppsats, Textilt Hantverk IV, Uppsala: Institutionen Hushållsvetenskap, 1997, s. 9 ff.
45
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Figur 7. Livtröja med stickade ärmar, Dala-Floda, Dalarna

Detaljbilden visar hela tröjan. Den ena ärmens avigsida visar hur de två stickade garntrådarna har tvinnats
om varandra mellan varje maska även i mönstrets enfärgade partier.

Fair isle stickning
Författare till handböcker om fair isle mönster är inte alltid tydliga med om metoderna de lär ut är de
traditionella som använts av stickare på Fair Isle och de övriga Shetlandsöarna eller om det är författarens föredragna metod. Författarna McGregor, Donn, Feitelson och Starmore är överens om att fair
isle stickning traditionellt utförts i flotterande rundstickning och att stickbälte (stickskida/sticksked)
har använts.47 Vilken garnhand har använts? McGregor och Starmore menar - trots att de anger att
stickbälte brukats - att shetländare stickar med garnerna i vänster hand; Donn berör inte frågan medan
Feitelson säger att hon aldrig sett att shetländare håller garnerna med vänster hand.48 Norbury behandlar inte heller frågan.49 Thomas säger indirekt att shetländare stickade med garnet i höger hand då hon
påpekar att de använde ett stickbälte på höger sida.50 Beträffande stickning med stickbälte delas
Thomas’ uppfattning av både Lise Warburg (1932 - ), gobelinvävare och författare, och Hemmets
Handarbetslexikon: de menar att man vid stickning med dessa redskap utfört stickningen med garnet i
höger hand.51 Jag förstår därför att de tidigare nämnda författarna menar att shetlänningar endera
använde ett stödredskap som stickbälte och då skötte garnerna med höger hand, eller stickade utan

47

McGregor, Sheila, The Complete Book of Traditional Fair Isle Knitting, London: B.T. Batsford, 1981 s. 51; Don, Sarah,
Fair Isle Knitting: A Practical Handbook of Traditional Designs, London: Mills& Boon, 1979, s. 20-22; Feitelson, 1996,
s. 53-57; Starmore, 1988, s. 88-94.
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Feitelson, 1996, s. 55.
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Norbury; Agutter, 1957; Norbury, 1952.
50
Thomas, 1938, s. 6-7.
51
Thomas, 1938, s. 20; Warburg, Lise., Strikkeskeen: et glemt redskab, Herning: Herning Museum, 1980, s 5-8; Henschen,
Boutrup, & Avén, (red.), 1989-1992, band 15, s 75-76.
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stödredskap och då med garnerna i vänster hand. Beträffande om stickningen varit flotterande eller
inte, nämns inte bunden stickning som metod för att sticka plagg, men fler nämner olika sätt att
förbereda för klippning av ärmhål, vilka inte hade krävts om stickningen utförts med vävd bindning.
Feitelson gör följande kommentar: ”As it is everywhere, knitting in Shetland is as variable as the
number of knitters. Shetlanders do not all hold the yarn the same way, and they do not all cut their
knitting”.52 Feitelson ser traditioner i mönstren men inte i metoderna. Oavsett uppfattningarna av hur
shetländare har utfört flerfärgsstickning, menar flera av författarna att stickningen blir enklast om
garnerna hålls med ett garn i var hand.
Turkiska strumpor
Den i Ankara, Turkiet, tidigare verksamme folklivsforskaren och hedersprofessorn i konsthistoria,
Kenan Özbel (1905-1989) har publicerat ett illustrerat verk om turkiska flerfärgsstickade strumpor.
Özbels text diskuterar främst de stickade strumpornas mönster, deras symbolik och härstamning och
redovisar dessvärre inget om med vilka metoder de har stickats.53 Lärarinnan Betsy Harrell tillhörde
en grupp amerikanska kvinnor som arbetade i Istanbul och vilka från 1963 stödde anatoliska kvinnor
som olagligt bosatt sig i Istanbul. Harrell intresserade sig för de strumpor som stickades av kvinnorna.
I likhet med Özbel, och i diskussion med hans kommentarer, fokuserar Harrell på mönstrens symbolik
och ursprung. Harrell redovisar att kvinnorna stickar med garnerna om nacken (Özbel visar det i bild)
och stickar med avigsidan mot sig, men ger inte vidare upplysningar om deras metoder för flerfärgsstickning.54 Att spänna garnet genom att trä det om nacken utesluter inte bunden stickning, men då
metoden inte nämns kan man troligen förutsätta att flotterande stickning använts, då det är den
vanligaste metoden och det som är gängse sällan kommenteras. Varken Özbel eller Harrell visar en
bild av en sockas avigsida. Det är inte alls praktiskt med flotteringar i strumpor – man kan fastna med
tårna i flotteringarna enligt min erfarenhet - och det är lätt att tro strumporna främst haft en symbolisk
uppgift, men Özbel hävdar att de är avsedda att brukas. Ett exempel på en turkisk strumpa visas i
figur 8.
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Feitelson, 1966, s. 53.
Özbel, Kenan, Knitted Stockings from Turkish Villages, Istanbul: Banksi Cultural Publications, 1981 (Översättning av
Türk köylü çorapları, samma förlag, 1976).
54
Özbel, 1981r, s. 143; Harrell, Betsy, Anatolian Knitting Design – Sivas Stocking Patterns Collected in a Istanbul
Shantytown, Istanbul: Redhouse Press, 1981, s. 125.
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Ett par flerfärgsstickade sockor utförda i
flotterande teknik, stickade med början
vid tåspetsen. Sockornas ursprung är inte
med säkerhet känt, men de är troligen
från Turkiet.
Även i mönsteravsnitt med fler än två
färger har stickaren endast använt två
färger per varv. Följer man på avigsidan
två garntrådar i mönstret kan man konstatera att det ena garnet i varje mönsterparti
genomgående har hållits ovanför det
andra (= flotterande, parallell stickning).
Sockorna utförda av okänd stickare.
Figur 8. Stickade sockar, troligen från Turkiet

”Armenian Knitting”
”Armenian knitting” är ett begrepp som ska härstamma från modedesignern Elsa Schiaparelli. Hon
sägs ha använt benämningen om den teknik med vilka flera av hennes tidiga plagg stickades –
inklusive den berömda ”bowknot sweater” - en svart tröja med vit slipskrage och vita manschetter
från 1927.55 Schiaparelli stickade inte tröjorna själv – hon kunde inte sticka - utan lejde ut arbetet först
till en kvinna, Aroosiag Mikaëlian, och senare genom Mikäelian till en större grupp armeniska
kvinnor vilka hade flytt till Paris i samband med förföljelsen av och folkmorden på den armeniska
befolkningen. Bindningstekniken är dock inte något unikt utan är en konsekvent genomförd vävd
bindning av samma slag som Thomas beskrivit.56 Det är inte känt om detta var ett gängse sätt att
sticka i Armenien före de ungturkiska övergreppen.57 Schiaparellis stickade tröjor är ett exempel på
hela plagg som genomgående stickats med vävd bindning. Det är emellertid troligen inte fråga om en
fortlöpande västereuropeisk tradition även om Rutt identifierar tekniken som vävd bindning.58
Reflektioner med anledning av översikten
För en översiktlig sammanställning hänvisas till figur 9. Tvåändsstickning och Schiaparellis tröjor
utgör exempel på användningen av helt bundna metoder för hela plagg och plaggdelar. Är de unika
eller har bunden stickning använts för plagg över en lång period? Wahlund-Lundquister skrev om
äldre svenska stickade dräktplagg, att
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”på de allra flesta av dessa gamla stickningar är mönstertråden alltid bunden. Det blir
en avsevärd skillnad i kvalitet och styrka på ett plagg där man på detta sätt bundit
tråden. Det är en styggelse att se alla dessa stickningar med tråden hängande lös på
avigsidan.” 59
Med ”gamla stickningar” hänvisar hon till stickärmströjor från Dalarna, stickade tröjor från Delsbo
och norska lusekoftor. Hennes text fortsätter:
”Det kan vara värt att lägga på minnet att man numera på de flesta handarbets- eller
slöjdutställningar med pris till deltagarna, ger en lägre poäng till stickerskor, som ej
ha bundit tråden, medan de som gjort detta, brukar få en liten extrapoäng”.60
Trots att vävd bindning nämns som en möjlighet för att förkorta en lång flottering, hävdar ingen annan
författare än Wahlund-Lundquister uttryckligen att äldre plagg har stickats genomgående med vävd
bindning. Dock skriver till exempel Norbury och Agutter, Thomas och Hemmets Handarbetslexikon,
att vävd bindning är ett vanligt alternativ till flotterande stickning.61 I Odhams encyclopaedia skriver
Norbury: “Principles of colour knitting. There are two distinct methods of working colour knit
fabrics” varpå följer avsnitten “Strand the colour” och “Weave the colour”. 62 I Knit with Norbury
skriver han: “The second method: Weaving the colours in. It is essential that this method be used for
babies’ and small children’s’ garments.”63 De nu nämnda handböckerna ger dock inga konkreta
exempel på att, var eller när som vävd bindning har använts som genomgående metod för stickade
plagg.64
Medan de texter som gäller mästarprovens ”mattor” inte med någon säkerhet redovisar med vilken
metod de stickats, finns det flera rapporter om de flerfärgsstickade nattskjortorna som klarlagt att de är
utförda i flotterande stickning. Både tröjorna från Hälsingland, huvudsakligen utförda i flotterande
stickning, och tvåändsstickning från Dalarna visar att i praktiken tillämpas blandade metoder; flotterande stickning kan använda bindning, tvåändsstickning kan kombineras med flotterande teknik. Man
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kan fundera på om detta är en lösning på ett problem eller om det är en reaktion på ett upplevt tvång
hos traditionen.65

Fair isle stickningen utfördes med flotterande metod och garnerna hölls, enligt flertalet författare,
samlade högern hand, medan flera menar att den är enklast att utföra med ett garn i vardera handen.
De turkiska strumporna är stickade med flotterande metod, men det framgår inte av böckerna med
garnhand. Traditionellt har de turkiska stickarna spänt garnet runt nacken, men denna variation –
liksom vilken hand som sköter garnet, påverkar inte det stickade resultatet.66 Man kan dock, på de
strumpor som här varit undersökningsobjekt, se att stickningen utförts så att ett garn alltid lagts över
det andra inom samma mönsterfält; t ex så har i bårderna på strumpskaftet de två röda garnerna alltid
lagts under det blå respektive det gröna garnet, vilket innebär att i just detta par har parallell flottering
använts.

Den undersökta flerfärgsstickningen finns i ett större sammanhang. Ett sådant är massproducerade
varor som strumpor. Redan i början av 1600-talet finns i norra Italien etablerade förlagssystem för
handstickade yllestrumpor.67 Stickning, som introducerats på Island före 1550 medförde att 1581
kunde avgifter betalas med stickade strumpor. Exporten från Island av varor, som stickats av både
män och kvinnor, uppgick 1624 till 72 tusen par strumpor och mer än 12 tusen par vantar. Över åtta
tusen tröjor exporterades 1849 vilket var det år då antalet exporterade tröjor var som störst.68 Även på
Färöarna ökade exporten av stickade yllestrumpor vilket dokumenterats genom att tinget 1584 fattade
beslut om en skattesats på varorna.69 Exporten av stickade strumpor från England, registrerad i
tullhandlingar 1576, uppgick till 3527 par. I Danmark uppstod på flera håll orter som producerade
handstickade varor och varifrån stickningen möjligen spreds till Halland i Sverige. 70 För vissa
användningsområden sågs det stickade materialet som modernt, praktiskt och ekonomiskt bättre ’n
vävt.
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Sannolikt gällde majoriteten av denna handel enfärgade stickade varor. Men produktionserfarenheten
kan ha gett enstaka personer tillfälle att pröva tekniker för flerfärgsstickning.

I motsatt social ände finns de enskilda individer som stickat för familjens vardagsbehov och de
enskilda specialister som kunde dryga ut sitt levebröd eller försörja sig på att sticka för avsalu på en
mer lokal marknad. En bland flera sådana var Märta-Stina Abrahamsdotter (1825–1903) från Kubbe i
Anundsjö, Ångermanland, som får representera denna grupp och vars arbete endera hamnat anonyma
på museer, slitits ut eller glömts. Märta-Stina Abrahamsdotter får också representera bunden stickning
– hennes stickade tröjor och täcken är alla utförda med bunden stickning.71

Stickning
Stickade vägghängen,
”mattor”
Nattskjortor, ”brokaderade”

Garnhand
Ej känt
Ej känt
Ej känt

Delsbotröjor

Tvåändsstickning
Fair isle
Turkiska sockor
”Armenian knitting”

Höger hand
Vänster hand utan
stickbälte, höger hand
med stickbälte
Ej känt
Vänster hand

Metod
Osäkert
Flotterande stickning
Flotterande stickning.
Långa flotteringar
förkortade med tvinning
Bunden stickning med
tvinnad bindning
Flotterande stickning
Flotterande stickning
Bunden stickning med
vävd bindning

Period
1500-talet
Första halvan av 1600talet – 1700-talet
1800-talet – 1900-talet

1500-talet – 1900-talet
Sent 1800-tal -1900talet
Sent 1800-tal – tidigt
1900-tal
1900-tal

Figur 9. Sammanställning av forskningsöversikt och undersökning

Ett annat sammanhang tar sig uttryck i att det borgerliga modet från 1800-talet i princip saknar
flerfärgsmönstrade plagg stickade med flera garntrådar per varv. Flertalet stickade plagg i 1800-talets
handböcker – som riktade sig till en borgerlig klass - är som regel enfärgade snare än flerfärgade och
omönstrade snarare än flerfärgsmönstrade, och om man i detta sammanhang bortser från randning och
enfärgade ytmönster. Efter den franska revolutionen tycks industrialismens borgare huvudsakligen ha
föredragit enfärgade plagg.72 Samtidigt har allmogens högtidskläder utmärkts av mönster- och
färgrikedom. I de handböcker från tiden före 1900 som undersökts har jag endast funnit två undantag,
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det ena är instruktioner för flerfärgsstickning med silkesgarn och det andra instruktioner för en
mönstrad herrstrumpa.73 En förändring av modet – för de medborgare som både hade fritid och kunde
kosta på sig fritidskläder - inträdde efter första kriget, sedan Prinsen av Wales uppträtt offentligt i en
fair isle mönstrad tröja.
“When the Prince of Wales was presented with a Fair Isle sweater by a firm of drapers of Lerwick, and chose to favour this garment by wearing it on the golf course at
St Andrews in 1921, he set a trend in fashion that was to last for following thirty
years”.74
Fair isle stickade plagg ställdes ut för första gången på världsutställningen, “Great Exhibition of the
works of industry of all nations” i Crystal Palace, London 1851.75 Alice Starmore, författare, textildesigner och kännare av den traditionella fair isle stickningen, hävdar att det inte finns några kända
plagg av denna mönstertyp från ön före mitten på 1800-talet, även om man även där sedan 1700-talet
exporterat stickade varor. Starmore argumenterar för att inflytande genom handeln med de nordiska
och baltiska länderna omkring 1850 ledde till utvecklingen av den lokala mönster- och färgtraditionen. Trenden mot färg ökade gradvis:
“The Nineteen-Forties. /.../ Men’s clothing in the preceding seventy years or so had
tended to be generally conservative and sombre, with the notable exception of the
royal influence on Fair Isle slipovers in the twenties. At the end of the Second World
War, when uniforms could be discarded, there was a move away from the dull and
dreary styles and colours”.76
Det nya modet kom att bestå under den ekonomiska åtstramning som följde med andra världskriget,
då bristen på garn kunde kompenseras genom att restgarner kunde användas för fair isle mönster.77
Ett ökat intresse för traditionella mönster kan ligga bakom den nästan samtida utgivningen av mönsterböcker och handböcker för stickning med folkliga mönster från Färöarna, Sverige och Norge.78
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Teoretiskt perspektiv
Uppsatsen söker likheter och skillnader mellan olika områden och deras kulturer. Kultur ska uppfattas
som gemensamma värderingar och föreställningar vilka förmedlas mellan generationer och kan
uppfattas som traditioner. Kan stickning anses vara en tradition? Är i så fall även olika metoder för
stickning traditioner? Kommer undersökningsresultaten att visa på stabila eller svaga traditioner? För
att kunna föra en sådan diskussion kommer jag att anknyta till sociologiprofessorn Edward Shils
(1910–95) teori om tradition.79 Shils för i sin bok Tradition (1981) en bred och djup, närmast heltäckande, sociopolitisk och filosofisk diskussion om vår tids förnuftstro som har sin bakgrund i upplysningstiden. Traditioner är föreställningar – ofta knutna till föremål eller handlingar – vilka överförts
minst två gånger mellan tre generationer. Shils anser att västvärlden förkastar allt behäftat med
”tradition” vilket vi värderar lägre än rationalitet. Västvärlden anser ofta så kallade ”traditionella”
samhällen som mindre utvecklade i jämförelse med vårt samhälle. Det förflutnas praktik saknar idag
ett normativt, vägledande värde, vilket Shils beklagar.80 Samtidigt inser vi inte att vår förnuftstro har
blivit en tradition. Rationalismen är i och för sig en positiv ideologi som bland annat befriade oss från
magi, övertro och religion men i vår förbättringsiver kastade vi ut barnet med badvattnet, när vi inser
traditionernas värde. Ett samhälle är inte möjligt utan tradition och vår livsföring är, oavsett om vi
inser det, format av det förflutna genom traditioner. Som exempel på långlivade traditioner nämner
Shils idéer som monoteism, marxism, modernism och medborgarskap.81 Jag menar att sticknig och
dess metoder kan betraktas som traditioner – de har överförts mellan långt fler än tre generationer.
Handstickning är – kanske därför att det är en tradition, men kanske också på grund av des låga
ekonomiska produktionsvärde - lågt värderat i jämförelse med den industriellt utvecklade maskinstickningen. Shils teori kan – i min förenklade och kortfattade sammanfattning – sägas innebära att
samhällen i själva verket är otänkbara utan traditioner och det faktum att det nu är en tradition att
nedvärdera allt som är förknippat med begreppet tradition riskerar att skada samhället. Rationalismen,
som ensidigt fått ersätta traditionen som bedömningsgrund, är ibland kortsiktig, begränsad av det
omedelbara i nuet, medan vi tycks förneka att tradition kan bygga på tyst och outtalad erfarenhet.
Shils menar inte att vi ensidigt ska låta oss vägledas av traditioner, men istället beakta dem jämsides
med förnuftsargument. För handstickningen innebär detta att traditionerna har något att lära oss, att vi
inte ska begränsa oss utan bör vidga vår kunskap om stickningens traditioner, eftersom många
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traditioner bygger på erfarenheter av verkligheten. Stravinsky uttryckte det: ”tradition presupposes the
reality of what endures”.82

En kritiker är Struan Jacobs (sociolog vid Deakin universitetet, Melbourne, Australien) som i sin
artikel Edward Shils’ Theory of Tradition påpekar att få personer har kritiserat Shils arbete, troligen
på grund av att begreppet tradition vanligen negligeras av vetenskapen.83 Jacobs kritiserar Shils för att
inte i tillräcklig omfattning nämna att Polanyis uppfattning om traditionen som tyst kunskap spelat
stor roll för vetenskapen. Faktum är att Shils betonar att traditioner – även inom vetenskapen - kan
vara ett sätt som uttrycker det som vi ”vet” men inte klär i ord, dvs han refererar, med angivande av
Polanyis namn, till ”tyst kunskap”.84 Den största svagheten med Shils teori, enligt Jacobs är att den
inte skiljer på överförda processer (som teorier och kompetenser) och föremål och Jacobs vill inte
inkludera föremål i begreppet tradition.85 Bortsett från om kritiken är korrekt påverkar den inte frågan
om huruvida stickning, metoder för stickning eller handböcker i stickning är traditioner, då de är
handlingar och föremål knutna till föreställningar (idén om stickning, metod som tankestruktur,
handboken som koncept), vilka även Jacobs anser vara det överförda i begreppet tradition.86

Avgränsningar
Att använda handböcker för att lära sig att sticka från grunden eller för att lära sig att sticka mönster
med flera färger, är ett ungt fenomen i stickningens historia. Tidigare överfördes metodkompetenser
genom muntlig och förevisad tradering. Många hantverkserfarenheter är inte språkligt formulerade
och överförs därför lättast genom att visa föra och göra efter. Erfarenhetskunskapen omvandlas till
tyst kunskap.87 Handböcker är ett av flera sätt på vilka stickning överförs med fördelen att handboken
genom sin konkreta form är lätt att studera. Svårigheten med att formulera instruktioner i en handbok
är att sätta ord på den tysta kompetensen. Jag föreställer mig att både författare och utgivare tänker att
handboken motsvarar ett behov och att innehållet därför ofta anpassats efter beräknade förväntningar.
Det borde alltså finnas ett visst samband mellan de instruktioner som ges i handboken och mottagarnas uppfattning om de instruktioner som för tillfället är ”kulturellt korrekta”. Handböcker i stickning
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kan enligt min erfarenhet dessutom vara påverkade av modetrender och sådana kan skifta snabbt.
Borde undersökningen därför göras på instruktioner för flerfärgsstickning i specialtidskrifter? För att
pröva den tanken undersöktes förekomsten av instruktioner för flerfärgsstickning i samtliga nummer
av några äldre svenska tidskrifter och stickning.88 Endast en av de undersökta tidskrifterna, Stickat,
innehåller – i sina tidiga nummer (Årg 2, 1946, nr 1; Årg 2, 1946, nr 3 och Årg 4 1948, nr 2) – några
instruktioner för flerfärgsstickning, som i de tre numren ägnas ett fåtal bilder och sammanlagt sju
meningar. Bilderna visar att garntrådarna hålls i vänster hand, båda över pekfingret. Tidskriftens råd
är otillräckliga då de är lösryckta och saknar sammanhang och det är svårt att tro att de varit någon
nybörjare till hjälp. Det fanns under 1940-talet förhållandevis få instruktionsböcker – Boëthius kunde
hävda att Wahlund-Lundquisters är den första i sitt slag i Sverige.89 Hon syftar kanhända på att boken
i sin helhet behandlar endast stickning.90 Genomgången av tidskrifter leder till konstaterandet att det
inte finns något som talar för att de – snarare än handböcker - skulle utgöra underlag för undersökningen om instruktionerna för flerfärgsstickning.

De handböcker om stickning som har undersökts för denna uppsats, har valts ur en samling av över
600 böcker om stickning. Denna större samling handböcker – här kallade ”underlaget” - härrör från
både en privat samling (min familjs) och från flera kommunala bibliotek i Uppsala, Vallentuna, Täby
och Stockholm. De kommunala bibliotekens bestånd av handböcker om stickning har undersökts på
plats vid minst två besök per bibliotek. Syftet med kompletteringen var att minska risken för snedvridning hos den privata samlingen. Eftersom båda dessa bestånd visade sig bestå huvudsakligen av
böcker från samma områden (Norden, Storbritannien och Nordamerika) fick det konsekvenser för
undersökningens geografiska avgränsning samtidigt som det pekade ut en västerländsk partiskhet,
som också utgör en begränsning för denna uppsats. Antalet handböcker i underlaget från andra länder
(som Ryssland, de baltiska staterna, Tyskland och Frankrike osv) var alltför litet för att kunna bilda
egna undersökningsgrupper. Undersökningens geografiska begränsning till Norden, Storbritannien
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och Nordamerika är således en följd av tidigare selektion. Även den tidsmässiga avgränsningen i
undersökningen är givet av underlaget.

Ur underlaget valdes de handböcker som innehåller instruktioner för flerfärgsstickning, vilket medför
att undersökningen gäller 134 handböcker, fördelade med 57 från Nordamerika, 36 från Storbritannien
och 41 från Norden. Handböckerna är ojämnt fördelade över tidsperioden 1900-2016: antalet handböcker från den senare halvan av perioden är ungefär tio gånger större än antalet från periodens första
del. Detta beror sannolikt på att bokutgivningen har ökat under samma tid till följd av både billigare
bokproduktion och ökad köpkraft hos konsumenterna. I undersökningens underlag har även ingått ett
antal digitaliserade handböcker från tiden före 1900.91 Även de är främst anglosaxiska. Endast två av
dessa innehöll instruktioner för flerfärgsstickning och ingår i urvalet.
Underlaget är inte, och ska inte uppfattas som, ett stickprov från populationen ”handböcker i stickning”. Den populationen är inte känd. Underlagets bredd – handböcker avseende traditionella och
nutida plagg, avsedda för olika åldrar och kön, från olika länder, förlag och författare och årtionden,
ger undersökning en viss, men ändå begränsad representativitet. Denna samling har en viss kvalitet
genom att de flesta titlar i underlaget anskaffats på grundval av positiva omnämnanden – om böcker
om stickning i fallet med den privata samlingen och inköpsrekommendationer i fallet med biblioteksböckerna. Om denna kvalitet gör den mer eller mindre representativ är inte känt. Bortsett från mängden okända handböcker från samma länder som urvalets, bortses i uppsatsen från utgivningen i andra
länder. Utgivningen av handböcker i stickning från områden som inte berörs i uppsatsen, som exempelvis Frankrike, Tyskland, Turkiet, Grekland, Portugal, Sydamerika eller Japan är inte undersökt.
Mycket få handböcker från de baltiska länderna är översatta till engelska, tyska eller svenska varför de
utgör ett väsentligt bortfall i undersökningen. Detta konstateras med tanke på den betydelse som det är
troligt att de gamla handelsförbindelserna mellan länderna omkring Östersjön och Nordatlanten har
haft även för stickningen.
De analyserade handböckerna – i fortsättningen kallade ”urvalet” utgörs av 134 titlar vilka uppfyller
kravet att innehålla instruktioner för att flerfärgssticka. Samliga böcker i underlaget har alltså undersökts avseende förekomsten av sådana anvisningar för att sortera fram urvalets böcker. Konsekvenserna av att urvalet inte kan relateras till en känd population är att undersökningen inte kan leda till

91

https://archive.org/details/knittingreferencelibrary - hämtat 2017 07 06
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generaliserade slutsatser, dvs undersökningens resultat är begränsat till urvalets handböcker. Sammanfattningsvis kan uppsatsens avgränsningar summeras på följande sätt. Uppsatsens undersökning gäller
instruktioner för flerfärgsstickning i handböcker om stickning. De i uppsatsen studerade handböckerna
härrör från de tre områdena Norden, Storbritannien och Nordamerika. De undersökta handböckerna
har valts ur ett underlag handböcker i stickning som getts ut mellan 1900 -2016. Beträffande handböckernas fördelning över tidsperioden är det utmärkande för såväl underlaget som urvalet att antalet
handböcker från den senare halvan av perioden är ungefär tio gånger större än antalet handböcker från
periodens tidigare halva.
Metod
I det föreliggande arbetet söks tecken som tyder på att handböckernas metodinstruktioner för flerfärgsstickning ingår i ett kulturbetingat mönster, eller traditioner. Handböckernas instruktioner för
flerfärgsstickning analyseras och förekomsten av olika metoder mäts genom räknade observationer.
Det finns alternativa metoder för kvalitativa analyser som också med stöd av tolkningar söker svar på
bestämda frågor. En subjektiv analys byggd på värderingar och tolkningar av exempelvis handboksförfattarnas språk hade haft andra syften och gett ett annat resultat. Till exempel hade ett språkligt
perspektiv på beskrivningarna av metoderna för flerfärgsstickning satt ljuset på bristen på en överenskommen terminologi, en gemensam nomenklatur, inom stickningen. En analys av positioner som
handboksförfattarna intar gentemot läsaren – beträffande tilltal (förmanande, tillåtande) eller förhållningssätt (obligatoriskt eller valfritt) osv. hade kunnat analyseras utifrån olika perspektiv, som till
exempel pedagogiskt eller kognitivt.

Min avsikt med denna undersökning, att observera förekomsten av olika metoder och om de påträffas
i olika omfattning i handböcker från skilda områden, kräver en kontrollerbar metod om resultaten ska
vara intressanta. Jag väljer där enkel matematik för analysen och stöder mig beträffande urvalet på
fallstudier.

En av de forskare och lärare som ingående behandlat fallstudiemetoden (Case Study Research) är
Robert K. Yin, filosofie doktor i samhällsvetenskap vid Massachusetts Institute of Technology. Yin
beskriver fallstudiemetoden som en empirisk undersökning i vilket ett fenomen utforskas i sitt
sammanhang och som är lämplig när gränserna mellan fenomenet och dess kontext inte är tydliga.
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Typiskt sett är metoden, enligt Yin, lämpad för att besvara forskningsfrågor vilka inte kräver kontrollerade experiment och gäller förhållandevis samtida frågor.92 Det är vanligt att man med metoden
undersöker informationen hos ett eller flera fall. Avsikten kan vara att nå insikt om relationer och
processer. Fallstudier är inte begränsade till speciella data, är inte förbundna med en särskild datainsamlingsmetod och kan kombinera olika analysmetoder. I föreliggande fall kompletteras fallstudiemetoden som används för att värdera urvalet handböcker, med en strukturerad analys av handböckernas
instruktioner för flerfärgsstickning och vars resultat i sin tur har utvärderats med en enkel matematisk
analys.

Goda fallstudier kännetecknas av att de utöver en begreppsstruktur använder ett representativt urval,
en strikt undersökningsmetod och helst har en strategi för att pröva hållbarheten. Denna uppsats är
undersökande och deskriptiv och avser inte att utveckla en teori eller en prövningsbar slutsats.
Undersökningen har utförts på ett urval som är representativt i relation till frågeställningen, har
genomförts på ett stringent sätt och använder en strukturerad begreppsapparat. 93

Fallstudiemetoden är ett stöd för det urval handböcker som valts ut för uppsatsens undersökning.
Hade undersökningen varit statistisk hade helheten (dvs samtliga handböcker) varit känd och ett
representativt stickprov hade kunnat väljas för undersökningen. Eftersom helheten inte är känd kan
inte ett resultat av en undersökning av ett urval böcker säga något bestämt om helheten. I brist på ett
stickprov att undersöka är det näst bästa alternativet att undersöka samtliga relevanta handböcker (dvs
de med instruktioner för flerfärgsstickning) ur en stor mängd handböcker om stickning. Undersökningen utförs likväl inte på ett stickprov, men ju större urval och ju bredare underlag desto bättre
förutsättning för analytiska generaliseringar. dvs uttalanden utifrån de undersökta handböckerna, vilka
går att pröva med ytterligare undersökningar på ett annat, relevant, urval. 94

Även om fallstudier använder kvantitativa data, är de kvalitativa undersökningar, varför det kan resas
argument mot trovärdigheten hos deras slutsatser. Enligt Edward Shils handlar det om att naturvetenskapernas definition av vetenskaplighet är den dominanta traditionen. Den har därför påverkat andra
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Yin, Robert K., Case Study Research: Design and Methods, 4. ed., London SAGE, 2009, s.18.
Tsang, Eric W.K., Generalizing from Research Findings: The Merits of Case Studies, i: International Journal of
Management Reviews. Oct2014, Vol. 16 Issue 4, s. 369-383, s. 369.
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Yin, Robert K., Case Study Research: Design and Methods, 4. ed., London SAGE, 2009, s.15.
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studiefält att också inhämta och organisera sin kunskap på liknande systematiska och metodiska sätt.95
Trovärdigheten i kvalitativ forskning bygger dock, liksom i fallet med enstaka naturvetenskapliga
experiment, på övertygande resonemang och grundad argumentation. Uppsatsens undersökning leder
till analytiska generaliseringar som är begränsade till det undersökta materialet. I likhet med naturvetenskapliga experiment, vilka inte hävdar att resultatet har statistisk representativitet, kan resultaten
dock ge upphov till slutsatser som kan prövas.

Instruktionerna i de valda handböckerna har undersökts i syfte att besvara frågeställningen. För
ändamålet konstruerades en analysmodell som systematiskt organiserar de olika metoderna för
flerfärgsstickning som ska undersökas på ett sådant sätt att de kan översättas till strukturerade frågor
till handböckerna. Arbetet gjordes med stöd av mina erfarenheter som stickare men också på grundval
av reflektioner väckta vid arbetet med de undersökningar som redovisade i avsnittet Forskningsöversikt och undersökning. Därefter analyserades varje handbok med stöd av de frågor som analysmodellen implicerar. Resultaten bokfördes och organiserades områdesvis och kronologiskt. Dessa resultatlistor, vilka sammanfattar de metoder som varje handbok anger, analyserades i sin tur områdesvis och
med avseende på förekomst under perioden. Den för uppsatsen valda och redovisade metoden är
kvalitativ då den bygger på subjektivt formulerade analysfrågor. De har formulerats med avsikt att
besvara de ställda frågorna: Vilka olika metoder för flerfärgsstickning har anvisats? Hur är metoderna
fördelade i handböcker från olika områden och över tid? Vilka problem behandlas? Tillvägagångssättet bör ge ett konkret underlag för påståenden om olika metoders förekomstgrad, som de representeras
i de undersökta handböckerna.
Analysmodell
För att kunna besvara frågeställningen måste den brytas ned till frågor om garnhand, flotterande
respektive bundet material, problem som garndominans - och svaren måste samlas så att de kan
sorteras områdesvis och över tid.

Innan den använda analysmodellen presenteras, behöver några förtydliganden göras. Dessa gäller dels
rotationsriktning, dels roterad respektive parallell flottering, dels garndominans. Både begreppet
roterad och tvinnad kan preciseras ytterligare med roteringens/tvinningens riktning - regelbundet i den
ena eller den andra riktningen (Bu= bakre tråden under; Bö = bakre tråden över) eller omväxlande, det
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vill säga växelvis åt båda hållen (Bu/Bö). Förkortningen ”Ea” i detta sammanhang ska utläsas som ”ej
angivet” och kommer att användas både för att markera när instruktionen inte anger en garnhand och
när den inte anger en rotationsriktning. Tvinnas/roteras garnerna alltid så att det bakre garnet läggs
fram över det nyss använda (Bö), bildar garnerna tillsammans en s-snodd på avigsidan. Tvinnas/roteras garnerna så att det bakre garnet alltid tas fram under det nyss använda garnet (Bu), får man
istället en z-snodd.

I det särskilda fallet vid bunden stickning att garnerna tvinnas mellan varje maska och alltid enligt
principen ”bakre över”, är det fråga om tvåändsstickning. Tvåändsstickning med två färger har
därmed inordnats som en bunden form av flerfärgsstickning – jämbördig med vävd bindning. Det
motiverar också mitt val att använda två olika termer – tvinning för bunden stickning och rotation för
flotterande stickning - trots att det är fråga om samma rörelse. I båda avses dessutom oftast en rörelse
om ett halvt varv. I engelska kallas tvåändsstickning ofta ”twined knitting”.96

Figur 10. Principer för flotteringarna vid olika metoder som de
syns från stickningens avigsida.

Pilarna anger stickriktning för varvet – sett från avigsidan - och varvet
tänks stickat med en mörk och en
ljus garntråd.
Längden på flotteringen kan variera
beroende på antalet maskor det
andra garnet utför som sticktråd.
Uppifrån och ned visas:
1. Flotterande stickning med parallella flotteringar,
2. Flotterande stickning med rotering där den bakre tråden lyfts fram
under den nyss använda tråden,
(”Bu”) och
3. Flotterande stickning med rotering där den bakre tråden lyfts fram
över den nyss använda tråden
(”Bö”).

Vid flotterande stickning kan de båda garnerna hållas konsekvent i samma position varvid man får
parallell flottering. Man kan också ständigt släppa det nyss använda sticktråden och plocka fram
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Dandanell, Birgitta; Danielsson, Ulla. Twined Knitting, Colorado: Interweave Press, 1989; Farson, Laura, New Twists on
Twined Knitting. A Fresh look at a Traditional Technique, Seattle: Martingale & Co, 2009. Terminologin varierar dock
och Tvåändsstickning kallas även ”two-strand knitting”, (Stanley, Montse, Knitter's Handbook. A comprehensive guide to
the principles and techniques of handknitting, Exeter: David & Charles, 1986, s. 153) medan Ling, Anne-Maj,
Tvåändssticka, Örebro: Firma Krokmaskan, 2002, översatts med titeln: Ling, Anne-Maj, Two-End Knitting, Wisconsin:
Schoolhouse Press, 2004.
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följegarnet när det istället användas som sticktråd och man får då en roterad flottering. Figur 12 visar
de olika, renodlade, möjligheterna.

Medan somliga handboksförfattare upplyser om garndominans vid flotterande stickning, finns det
samtidigt en diskussion om fenomenets orsaker i litteraturen.97 Enligt debatten är dominansen inte
enbart beroende av hur man håller garnerna i förhållande till varandra utan påverkas även av handlaget (som kan skifta mellan ”hård” och ”lös” stickning, dvs hur mycket stickgarnet dras åt runt stickan). Min uppfattning är det krävs en strukturell förutsättning för att garndominans ska uppträda –
oavsett handlag och garnkvalitet: Den är att man stickar med parallell flottering. Därvid läggs det ena
garnet konsekvent över det andra garnet vid växlingen och kan då trycka ned det andra garnet.
Garndominans uppträder när det garn som vid växlingen ligger underst, på grund av skillnader i
trådspänningen på de båda garnerna, trycks ned och därför bildar en något högre maska intill växlingen. Den garntråd som ligger under den andra garntråden hålls i det dominanta läget. Skillnaden i
maskornas höjd kan vara tydligt registrerbart. Effekten märks tydligast vid täta färgbyten. (Se figurer
11 och 12).
Praktiken vid stickning med roterad flottering visar sig i handböckerna växla mellan endera ”Bö” och
”Bu”. Rådet att rotera garnerna vid färgbyte kräver ett kompletterande råd om hur man handskas med
den snodd som – oavsett riktning på rotationen - uppstår på de två garnerna mellan stickningen och
nystanen. De undersökta handböckerna som anger denna metod förmedlar ingen sådan rekommendation.
Om man istället roterar de använda garnerna fördelas den nämnda effekten mellan garnerna varför en
roterad metod för garnväxling inte medför dominans. Men ingen författare – i urvalets handböcker klargör att garndominans bara kan uppstå vid stickning med parallell flottering. Om författarna nämnt
detta förhållande hade de kunnat komplettera med instruktioner för stickning med roterad flottering,
vilket skulle gett läsaren möjlighet att välja hanteringsmetod.
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Till den ena gruppen hör exempelvis: Hestnes, Kari, Norsk Strikk - Fra tradisjon til Mote, Oslo: Orion Forlag, 1995, s.
5; Mucklestone, Mary Jane, 200 Fair Isle Motifs - A Knitter's Directory, Colorado: Interweave Press, 2011, s. 21;
Zimmermann, Elizabeth, Knitter's Almanac, New York: Scribner, 1974, s. 100. Till den andra gruppen hör: Williams,
Joyce, Latvian Dreams, Knitting from Weaving Charts, Wisconsin: Schoolhouse Press, 2000, s.5; Detjen, Amy, Swansen,
Meg, Williams, Joyce, Sweaters from Camp. 38 Color-patterned Designs from Meg Swansen's Knitting Campers,
Wisconsin: Schoolhouse Press, 2002, s. 25; Swansen, Meg, Detjen, Amy, Knitting with Two Colors. Techniques for
Stranded Knitting and Designing Color-Patterned Garments, Wisconsin: Schoolhouse Press, 2011, s. 55. Garndominans
beskrivs som en “teori” av Hiatt (Hiatt, Jane Hemmons, The Principles of Knitting - Methods and techniques of hand
knitting, 2 rev. ed., New York: Simon & Schuster, 2012, s. 265, men även hon tillråder att man på grund av garndominans
bör hålla de olika garnerna konsekvent på samma sätt.
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Figur 11. Exempel på garndominans, 1.

Skillnaden mellan de övre och nedre partierna består i att, i det övre partiet har den gröna garntråden
hållits i det dominanta läget medan i det nedre partiet så har det röda garnet istället hållits i dominant
läge.

Figur 12. Exempel på garndominans, 2

Här visas hur ett oavsiktligt byte av garnhand gett
ett fel i stickningen.
Eftersom felet i garndominansen är strukturellt är
det bestående och försvinner inte i tvätt eller efter
en tids användning av plagget.

Flerfärgsstickning - metoder
Bunden stickning
Flotterande stickning
Tvinnad
Vävd bindning
Parallell flottering
bindning
Väns- Båda HöGarnBu/Bö/ Väns- Båda HöGarnGarn
ter
hän- ger
hand ej Ea
ter
hänger
hand ej domihand
der hand angivet
hand
der
hand angivet nans
Figur 13. Analysmodell för undersökning av metoder vid flerfärgsstickning.

Roterad
flottering
Bu/Bö/
Ea

Den använda analysmodellen (figur 13) organiserar de i frågeställningens beståndsdelar i ett övergripande system. De frågor som ställs till handböckernas instruktioner är om de anger
 Vävd eller tvinnad bindning - med vilken garnhand? (Kolumn 1 - 5)
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 Tvinnad bindning med vilken rotationsriktning? (Kolumn 5)
 Bunden stickning utan att garnhand anges? (Kolumn 4 och 5)
 Parallell eller roterad flottering - med vilken garnhand? (Kolumn 6 – 9 och11)
 Roterad stickning med vilken rotationsriktning? (Kolumn 11)
 Parallell/roterad flottering utan att garnhand anges? (Kolumn 9 och 11)
 Parallell flotterande stickning och information om garndominans? (Kolumn 10)
Tillvägagångssätt - Undersökningen av handböckerna i urvalet

Analysmodellen genererade de frågor som ställdes till de undersökta handböckerna.
Sedan urvalet fastställts har var och en av böckerna analyserats med hjälp av dessa frågor, varefter
resultaten har förts in i en resultatlista. Resultatlistan har en förenklad rubrikrad (se figur 14), vilken
hänvisar tillbaka till analysmodellen. I praktiken representerar kolumnhuvudena i resultatlistan de
analysmodellens frågor vilka har ställts till de undersökta handböckernas instruktioner.

Bunden
V

V+H

H

Flotterande
Ea

Bu/Bö/Ea

V

V+H

H

Ea

D

Bu/Bö/Ea

Figur 14. Den förenklade rubrikraden i resultatlistorna.

Svaret på varje fråga angavs med en kryss markering i respektive kolumn på resultatlistan och med
”Bu”, ”Bö”, ”Bu/Bö” eller ”Ea” i kolumnerna 5 resp. 11 och med ett ”D” i kolumn 10. Resultatlistorna har delats efter område och inom resultatlistan har handböckerna sorterats kronologiskt.
Undersökningen av instruktionerna bokfördes i tre resultatlistor – en för Nordamerika, en för Storbritannien och en för Norden. Dessa analyserades därefter för att genomföra olika jämförelser. Analysen
ska inte förstås som att den på grund av sin statistiska karaktär skulle ge ett resultat som är giltigt för
handböcker utanför urvalet. Enkel matematik har använts vid analysen för att finna trender i de
undersökta handböckerna. Eftersom urvalet utgörs av insamlade böcker finns det en risk att fördelningen av titlar inte reflekterar helheten korrekt – resultatet avspeglar kanhända inbyggd vinkling i
underlaget, till exempel en bakomliggande, ej undersökt, faktor som medför att vissa handböcker men
inte andra blir omnämnda i andra handböcker och tidskrifter. Kanske utgivningen på vissa förlag får
mindre uppmärksamhet? Både den privata samlingen och biblioteksunderlaget har kanske varit mer
benägna att införskaffa handböcker från vissa länder.
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Analys
Analysen bygger på antalet omnämnanden av olika instruktioner. Författare med flera handböcker i
urvalet, vilka ger samma instruktion, ”räknas” endast en gång – i de analyser där det påverkar resultatet. Det görs för att hindra dessa författare ska få ett större inflytande än författare som representeras
med en handbok. Saken kan diskuteras, eftersom produktiva författare troligen har ett större inflytande. Men jag har gjort det valet eftersom urvalet handböcker inte är komplett. Sådana exempel i urvalet
är Starmore, Ellen, Isager och Muckelstone. När författare med flera böcker däremot ger olika
instruktioner i olika böcker, räknas varje bok med egen instruktion. Exemplet här är James Norbury,
vars böcker i urvalslistan ger tre olika instruktioner för flerfärgsstickning.

NORDAMERIKA (Am)
STORBRITANNIEN (Uk)
N Am
% Am
% AmN Uk
% Uk
% UkTOT
TOT
Före 1970
4
7
3
10
29
19
1980-t
9
16
7
10
26
7
1990-t
8
14
6
4
11
3
2000-t
25
46
19
6
16
4
2010-t
10
18
7
7
18
5
100
42
100
28
SUMMA
56
37
Figur 15. Urvalslistans handböcker fördelade på olika resultatlistor och perioder.
Period

NORDEN (No)
N No
% No
% NoTOT
10
24
7
10
24
7
4
10
3
8
20
6
9
22
7
100
30
41

Urvalslistans faktiska tal (N) uttrycks här i faktiska och i relativa termer, gentemot både områdets egna
resultatlista och det totala antalet handböcker.
Ex: Kolumnen ”% Am” uttrycker den faktiska siffran som procent av summan handböcker på Amerikalistan. Kolumnen ”% TOTAm” visar det faktiska talet i den amerikanska listan som procent av det totala antalet handböcker i undersökningen. Den nedersta siffran i kolumnerna ”%TOT Am” osv, visar den aktuella
resultatlistans sammanlagda antal handböcker som andel av totala antalet i urvalet.

Det framgår av figur 15 att det faktiska antalet anglosaxiska handböcker från 2000-talet är större än
från andra decennier, liksom att antalet handböcker från Nordamerika är större än antalet från Storbritannien respektive Norden. Sådana förhållanden kommer att vägas in i bedömningarna genom att
förekomsterna av olika instruktioner granskas relativt. Annars riskerar fynd i handböcker från Nordamerika att snedvrida analysens resultat.

Resultatanalysen bekräftade att flerfärgsstickning med olika material och metoder är etablerad i
handböckerna. Resultatanalysen avsåg att följa frågornas struktur och den första frågan att besvara
med stöd av resultatet gällde därför materialet: Föreslår instruktionerna företrädesvis bunden eller
flotterande stickning?
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1. Instruktioner för bunden respektive flotterande stickning
Ett resultat är att instruktionerna i urvalets handböcker ger ett överväldigande företräde åt flotterande
framför bunden stickning (Figur 16). Ett annat resultat är att flera handböcker – 10 % av de Nordamerikanska och 20 % av de övriga - klargör hur man binder, med vävning eller tvinning, som metod för
att förkorta annars alltför långa flotteringar.

Man kan påstå att flerfärgsstickning utförd med en flotterande metod är den förhärskande traditionen
om man bedömer utifrån handböckernas instruktioner. Att flerfärgsstickning är flotterande är något vi
tar för givet på samma sätt som vi är kulturellt betingade beträffande slätstickningens rät- respektive
avigsida.
Flerfärgsstickning kan utföras både bundet och flotterande – metoderna medför olika kvaliteter. En
stickare är betjänt av att behärska olika tekniker och förstå deras skilda egenskaper för att kunna välja
mellan dem. Varför presenterar då handböckerna överlag den flotterande tekniken som metod?
Orsaken till att flotterande flerfärgsstickning dominerar i handböckerna kan diskuteras. Vi vet - till
exempel från 1600-talets ”nattröjor” att det är en teknik som varit i bruk sedan lång tid. Metoden är
snabb och effektiv i garnförbrukning i förhållande till bunden stickning. Om ullgarn används och
flotteringarna är korta kan de vid användning valkas samman med underlaget, vilket minskar risken
för skador något. Både flotterande och bundna metoder ger ett värmande extra lager garn och mönstringen på rätsidan påverkas inte av metodvalet. Materialet får däremot en annan karaktär: bundna
metoder ger ett fastare (mindre elastisk) och tyngre material. Bundna metoder kan därför uppfattas
som mer lämpade för plagg som ska användas utomhus, medan plagg stickade med flotterande
metoder kanske upplevs som lätta och smidiga och kanske därför anses passa bättre i inomhusmiljö.

Bunden N
Bunden Rel
Flotterande N
Flotterande Rel
Amerika
6
10,5
51
89,5
Storbritannien
7
21
26
79
Norden
9
22
32
78
Figur 16. Instruktioner för bunden respektive flotterande stickning i handböckerna fördelade på resultatområden.

Instruktioner för bunden respektive flotterande stickning i handböckerna fördelade på resultatområden.
Såväl de faktiska talen (N) och de relativa talen (Rel) är justerade med hänsyn till om samme författare gett
samma instruktion flera gånger. De relativa talen uttrycker andel inom områdets resultatlista.

Handböckerna nämner och instruerar om tekniken att binda stickningen, men vanligen nämns inte att
den kan användas som genomgående metod. I några fall antyds en tidsekonomisk motivering, som att
flotterande stickning medför ett snabbt resultat, möjligen underförstått snabbare i jämförelse med
bunden stickning. Enligt min värdering är det dels en irrelevant aspekt avseende en hobby (stickning
är inte en ekonomiskt nödvändig syssla i de undersökta områdena) då syftet med en hobby är att
Sida 40 av 68

fördriva tid; dels är tidsskillnaden inte påtaglig när man behärskar metoden. Ett annat tänkbart motiv
hade varit att anföra att flotterande stickning förbrukar mindre mängd garn än bunden stickning. Den
bevekelsegrunden anförs inte i någon undersökt handbok.
2. Instruktioner för bunden och vävd, respektive bunden och tvinnad stickning
Bunden och vävd stickning
I de granskade handböckerna är det få författare som ger instruktioner för bunden stickning oavsett
det gäller vävd eller tvinnad bindning. Instruktioner för vävd stickning förekommer i två av 40
handböcker (5 %) med instruktioner från Norden från 1940-talet (Fredricsson och WahlundLundquister) och lyser därefter med sin frånvaro i de övriga nordiska handböckerna i urvalet.98 I
handböcker från Norden figurerar alltså bunden stickning inte efter 40-talet.

I amerikanska handböcker lämnas instruktioner för bunden och vävd stickning i sex av 57 (10 %)
handböcker och motsvarande siffror för handböcker från Storbritannien är tio av 38 (26 %). Dessa
engelskspråkiga handböcker är jämnt fördelade över den undersökta tidsperioden. På detta underlag
finns det möjligen fog för att uppfatta bunden och vävd stickning som – i varje fall idag - mer anglosaxiskt, och då kanske särskilt brittiskt - än nordiskt.
Thomas och Hiatt beskriver metoden utförligt och nämner därutöver dels att den kan ges olika
strukturer beroende på om bindningarna placeras direkt över varandra eller om de placeras förskjutet
på följande varv.99 Thomas nämner att vävning av det första slaget (”Regular weaving”) kan användas
som ett sätt att förstärka strumphälar. Hon nämner också att den vävda metoden med förskjutna
bindningar (”Woven knitting”) under viktoriansk tid användes - med ”avigsidan” utåt (!) - till herrvästar och att metoden därför kallades ”Waistcoat Knitting”.100
Bunden och tvinnad stickning
Beträffande tvinnad bindningsmetod visar undersökningen att samtliga instruktioner i urvalets
handböcker gäller tvåändsstickning och handböckerna är med ett undantag nordiska. Tvåändsstickning kan idag uppfattas som en nordisk bunden stickningsmetod.
Är det till följd av tvåändsstickning som metoden med vävd bindning inte vunnit insteg i nordiska
handböcker? Har metod med vävd bindning inte förekommit i Norden, medan den tidigare varit
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vanlig i Storbritannien? Och omvänt: Om tvåändsstickning haft en vidare förekomst i Nordeuropa
under t ex slutet på 1500-talet och under 1600-talet - varför har den bara fortlevt i Norden? Den
uppenbara fördelen med bundna metoder är frånvaron av flotteringar vilket ökar slitstyrkan. Att
materialet är fastare än flotterande stickning kan uppfattas som grövre och mindre raffinerat. Vår
kultur har länge prioriterat det förfinade framför det råa och grova. Fasta, mindre smidiga material kan
upplevas mindre bearbetade och enklare och alltså inte passa vårt behov av en viss elegans.

Sammantaget leder fyndet till uppfattningen att utifrån de undersökta handböckerna är bundna
metoder för flerfärgsstickning mindre populära och kanske på väg att upphöra som metodtradition, om
det varit en tradition, vilket vi säkert vet om tvåändsstickning men inte har belagt beträffande vävd
bindning. Bundna metoder kräver att man är uppmärksam på sin stickning – men det går inte att påstå
att det kan vara skälet eftersom även flerfärgsstickning med flotterande metoder kräver mer fokus än
enfärgad stickning. Om de flesta lär sig flerfärgsstickning med flotterande metod först kan bundna
metoder kräva en ny inlärningsperiod, men en är ju ändlig och inte märkvärdigt lång. De olika
metoderna är likvärdiga, menar jag, beträffande tidsåtgång, varför det inte kan vara skälet för bundna
metoders eventuella tillbakagång eller mindre popularitet. Om bundna metoden inte medförde en
fördel jämfört med flotterande metoder vore det lätt att förstå situationen. Jag anser att bundna
material är mer formfasta och slitstarka och att det är deras fördel. Dessa framhålls kanske inte
tillräckligt i handböckerna.
3. Instruktioner för flotterande och parallell, respektive flotterande och roterad stickning
Figur 17 visar att den parallella metoden dominerar över den roterande i urvalets instruktioner om
flotterande stickning. Parallellt flotterande stickning framstår därmed (i figur 16 visades flotterande
stickning dominera över bunden) vara den dominerande metoden i alla tre områden.

Parallell flottering

Amerika

T o m 70
talet
7

80-talet

90-talet

Roterad flottering
00-talet

14

9

25

10-talet T o m 70
talet
18
0

80-talet

90-talet

00-talet

10-talet

3

3

3

0

Storbritannien

24

26

11

16

13

8

3

0

0

0

Norden

20

15

10

10

20

2

2

0

0

0

Figur 17. Procent av respektive områdes handböcker i urvalet
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Resultatet ger intrycket att den roterade metoden vid flotterande stickning håller på att ”fasas ut”. I
urvalet handböcker från Nordamerika finns metoden inte nämnd efter 2007, och för Storbritanniens
del inte i handböcker efter 1980-talet. I de nordiska handböckerna nämns inte metoden efter Gustafssons Strikkebogen från 1983.101 Före det omnämndes metoden endast hos Fredriksson.102 En försiktig
bedömning är att roterande metoden varit mer anglosaxisk än nordisk.
Att den roterande metoden inte medför problem med garndominans, att den är lätt att lära sig är
fördelar som inte påtalas i handböckerna, som överhuvudtaget inte gärna nämner eller jämför olika
metoder. Eftersom livskraften hos traditioner beror av att de upprepas med en positiv betoning –
”…tradition is a product of the recurrent reaffirmations which have gone into its making.” innebär
denna brist hos handböckerna – att de – omedvetet - försvagar traditioner.103
4. Instruktioner om garnhand
När det gäller instruktioner om garnhand är frågan kopplad till analysmodellens fyra huvudmetoder tvinnad respektive vävd bindning och parallell respektive roterade flottering. Föreslås samtliga
möjligheter att föra garnerna – med vänster hand, med höger hand eller med en grantråd i vardera
handen – för dessa fyra metoder? Resultatet delas för överskådlighetens skull in i fyra delar.
4a. Garnhand för bunden och vävd stickning

BUNDEN VÄVD
STICKNING
Amerika
Storbritannien
Norden

Båda garntrådar i
vänster hand
2
3
2

Garntrådarna i
vänster och höger
hand
3
7
0

Båda garntrådar i
höger hand
3
3
0

Garnhand ej
angiven
0
3
0

Figur 18. Omnämnanden i urvalets handböcker.

Faktiska tal, justerade så att varje författare endast medräknats en gång om instruktionen är densamma.

Bunden, vävd stickning nämns i urvalets nordamerikanska handböcker – i två encyklopediska verk,
Hiatt och Vogue Knitting, vilka har för avsikt att ge kompletta teknikbeskrivningar för stickning.104
Hiatt beskriver metoden fullständigt, varvid avses att Hiatt beskriver hur den utförs med båda garner i
höger eller vänster hand och med garnerna i vardera handen. Vogue Knitting anger att metoden ska
tillämpas med ett garn i vardera handen.

101

Gustafsson, Susanne, Strikkebogen - også for maskinstrikkere, København: Gyldendals bogklub, 1983, s. 61.
Fredricsson, 1948, s. 40.
103
Shils, 1981, s. 117.
104
Erlich, Lola, ed., Vogue Knitting. The Ultimate Knitting Book, New York: Pantheon, 1989, s. 81; Hiatt, 2012, s. 260.
102

Sida 43 av 68

Därutöver är metoden nämnd i ytterligare två handböcker i det nordamerikanska urvalet: Den ena av
dessa föreslår bunden stickning till vantar - utan att ange garnhand: ”When working with more than
one color on a glove hand, twist yarns together every second stitch. On glove fingers, twist together
every stitch to avoid long stranding on the inside”.105 Här föreslås metoden troligen av praktiska skäl:
den medför att man inte kan fastna i någon flottering med en ring eller fingernagel, vilket skyddar
stickningen. Däremot anges ingen särskilt garnhand utan man förlitar sig på att läsaren redan behärskar en metod och inte saknar hjälp i frågan om hur denna tvinning – på varannan maska - ska gå till.
Det är instruktionen om ”every second stitch” som ger mig intrycket att man avser vävd bindning trots
att man använder uttrycket ”twist yarn together”.
Boken Armenian Knitting, i urvalet från Nordamerika, ger instruktioner för bunden och vävd stickning och utgår från Schiaparellis ”Bow Sweaters” från 1927.106 Handboken är skriven av Meg
Swansen, designer och dotter till handboksförfattaren Elizabeth Zimmermann (1910-1999), tillsammans med Joyce Williams, också hon stickare och författare. Swansen och Williams instruerar om
tekniken med garnerna i båda händer. De kallar sin version av metoden för ”trapping” och nämner
inte att den är känd och beskriven tidigare (till exempel hos Thomas) som stickning med vävd
binding. Swansen och Williams hänvisar inte till tidigare litteratur och det är möjligt att detta är ett
fall av det slag som Elizabeth Zimmermann kallade för ”uninvention”, dvs en omedveten återupptäckt.107 Swansen och Wiliams ger instruktioner för två olika garnhänder: dels med ett garn i vardera
handen, dels med båda garner i vänster hand, vilken metod de föredrar. Författarna lyfter inte fram
andra fördelar med metoden än att den möjliggör mönster som annars utförs i intarsia eller maskstygn.
De skriver: “There is far less horizontal elasticity to the finished garment than in most knitting” vilket
kan uppfattas som en värderingsfri – eller lätt negativ - kommentar, men då deras bok förmedlar
mönster till plagg som ska stickas med metoden, uppskattar de kvaliteten.108 Dessa få omnämnanden
kan inte uppfattas som uttryck för en entydig nordamerikansk tradition beträffande en viss garnhand
vid bunden och vävd stickning.

Hälften av handböckerna från Storbritannien föreslår att vid bunden flerfärgsstickning så ska garnerna
hållas i båda händer. Handböckerna från Storbritannien rör sig om arbeten i bunden flerfärgsstickning
från Shetlandsöarna inklusive Fair Isle, kompletterade av Allison Ellen, vars böcker innehåller hennes
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designade plagg. Ellen anger också metoden utförd med garnerna i båda händer. Endast Thomas lyfter
fram den effektskillnad som en varvvis förskjutning mellan bindningarna ger.109 För bunden flerfärgsstickning anges i handböcker från Storbritannien metoden vävning som en med flottering jämbördig
metod för flerfärgsstickning. Det ges också förslag på lämpliga användningsområden, men med
undantag för de viktorianska västar som Thomas nämner så saknas det konkreta exempel på metoden
som mer allmänt använd. Efter Thomas är det i urvalet endast Ellen som rekommenderar vävd
bindning som genomgående metod för stickning. Hon är den ende författaren i urvalet som pläderar
för bunden stickning. Hennes motivering för bunden och vävd stickning är att det ger följegarnet
bättre följsamhet:
“…leaving the yarn stranded across the back of the knitting can affect the tension of
the fabric: the horizontal stretch is limited be these straight strands. If the yarn is
woven up and down at the back, and is not pulled tight but allowed to travel at its
own tension, this `up and down´ movement allows a little more give or stretch than
stranding”. 110
Som redan nämnts anger Thomas att bunden vävd stickning utförs bäst (hon instruerar inte inte de två
andra sätten) med garnerna fördelade på båda händer. Ellen anför också att de båda garnerna ska
hållas med ett i vardera handen. Hur ska man förstå att tre handböcker inte anger garnhand för bunden
och vävd stickning? Dessa tre handböcker är från Storbritannien – möjligen kan det uppfattas som att
det förväntas att läsaren, eller någon läsaren känner, behärskar tekniken. Om så är fallet skulle det
tyda på att tekniken är mer bekant där. En svag trend i handböckerna från Storbritannien skulle kunna
sägas vara att garnerna ska skötas med båda händer, men det är inte en klar bild eftersom ett antal
handböcker rekommenderar att hålla båda garnerna i höger eller vänster hand.
I urvalets nordiska handböcker ges instruktioner för bunden stickning med vävning endast i två äldre
böcker, Fredricsson och Wahlund-Lundquister.111 Fredricsson kallar metoden för ”snärjd mönsterstickning med bunden avigsida”. Fredricsson motiverar inte varför man skulle välja endera obunden
eller bunden avigsida för sin mönsterstickning. Wahlund-Lundquister motiverar bunden stickning dels
med traditionen dels genom att det ”blir en avsevärd skillnad i kvalitet och styrka på ett plagg där man
på detta sätt bundit tråden”. Både Fredricsson och Wahlund-Lundquister rekommenderar att hålla
garnerna över vänster hands pekfinger. Båda är troligen skolade i Hulda Lundins teknik för stickning
med en garntråd i vänster hand. Huruvida de representerar en dåförtiden traditionell svensk eller
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nordisk metod för garnhand vid flerfärgsstickning med vävd bindning metod är inte möjligt att
avgöra.
Allt som allt innebär denna analys att det inte råder någon tydligt tradition i något område beträffande
garnhand vid bunden och vävd flerfärgsstickning.
4b. Garnhand, bunden och tvinnad stickning
När det gäller bunden flerfärgsstickning med tvinnad metod så nämns i urvalets handböcker bindningen ”bakre tråden över” – men inte bindningen ”bakre tråden under”. Denna senare möjlighet saknas i
de undersökta handböckerna. Med tanke på urvalets omfattning kan det innebära att metoden, även
om den är möjlig, inte är etablerad i de undersökta områdena. Det kan också vara så att metoden inte
ger något mervärde jämfört med den enklare metoden att föra fram den bakre tråden över den nyss
använda.112

Alla handböcker i urvalet som nämner bunden och tvinnad stickning föreslår att man hanterar garnerna med höger hand. Det är genomgående fråga om handböcker (svenska och norska samt en amerikansk) som instruerar om tvåändsstickning. Tvåändsstickning är den enda bundna flerfärgsstickning
där handböckerna instruerar att garnerna tvinnas mellan varje maska (och därmed även vid färgväxling) med höger hand och så att den bakre tråden läggs över den nyss stickade. Ingen annan garnhand
nämns. Tvåändsstickning är kanske en hotad tradition, men i de intervjuer som gjordes när metoden
inventerades av Dalarnas Museum, sås tår det klart att när tvåändsstickning utförs, så utförs det
traditionellt med båda garner i höger hand. Här råder en tydlig tradition.

Sedan 1980-talet, när de första böckerna om tvåändsstickning gavs ut i Sverige, har det getts ut
ytterligare handböcker om tvåändsstickning i Sverige och en bok i vardera Norge, Nederländerna och
USA.113 I USA har det funnits ett tillräckligt intresse för tvåändsstickning för att motivera att några
svenska handböcker har översatts. Tvåändsstickning omnämns kort även i ett par brittiska handböcker.114
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4c. Garnhand och flotterande, parallell stickning
Att sticka med ett garn i varje hand är den vanligaste principen för parallellt flotterande flerfärgsstickning i handböcker från de anglosaxiska områdena. Metoden är mycket vanligare i de engelskspråkiga
handböckerna än i de från Norden. De nordiska handböckerna föredrar rekommendationen att hålla
båda garner i vänster hand. Som framgår av tabellen är detta en tydlig skillnad mellan områdena. Utan
tillgång till säkra uppgifter om hur länge ett råd om garnhand knutits till parallellt flotterande flerfärgsstickning är det vanskligt att uttala sig om tradition – men det är möjligt att denna stickning
traditionellt utförts med båda garner i vänster hand i Norden och med garnerna i var sin hand i
Storbritannien och Nordamerika.

Båda garner i
vänster
hand

Garnerna
i vänster
och höger
hand

Båda garner i höger hand

Garnhand
ej angiven

Alla tre
Summa metod
alternativ
omnämnanden
(V; V+H;
H)
angivna
Amerika
13 (15 %) 31 (37 %) 16 (19 %) 11 (13 %) 13 (15 %) 84 (100%)
Storbritannien 5 (11 %)
17 (39%)
7 (16 %)
10 (23 %) 5 (11 %)
44 (100%)
Norden
18 (41 %) 7 (16 %)
3 (7 %)
13 (30 %) 3 (7 %)
44 (100%)
Figur 19. Flotterande, parallell stickning – angiven garnhand. Nominella och relativa tal.

Starmore beskriver metoden för flotterande och parallell flerfärgsstickning på följande sätt:
“To avoid tangling the yarns as you work, always change from pattern to background yarn or vice
versa, by stranding the right-hand yarn over the left-hand yarn, and the left-hand yarn under the righthand yarn, ...”.115 Starmore lyfter alltså fram metoden att hålla de båda garnerna i var sin hand och
varken nämner eller instruerar om andra möjligheter. Att i samma handbok att ge tre instruktioner för
hur man kan hantera de olika garnerna, det vill säga både instruktioner med vänster hand, med båda
händer och med höger hand är annars vanligt i de anglosaxiska handböckerna. I handböckerna från
Nordamerika är det en med tiden ökande strömning. Handlar det om en valfrihetstrend - på grund av
en insikt om att befolkningen bär på olika kulturer, som handböcker utgivna i Nordamerika levererar
fler alternativ, medan förlagen i Storbritannien och Norden redovisar färre möjligheter?
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Tvåändsstickning

”Förenklad” tvåändsstickning som
i Dala-Floda

Vävd bindning

Roterad flottering

Figur 20. Avigsida på provstickning med samma mönster i olika metoder.

4d. Garnhand och flotterande, roterad stickning
För flotterande och roterad stickning görs ingen undersökning om garnhand. Redan ett stickprov före
det att undersökningen detaljplanerades klargjorde att det saknades tillräckligt med omnämnanden för
en sådan undersökning. Däremot händer det att författarna uppger en riktning för rotationen. Klart är
att roterande flottering inte låter sig utföras med ett garn i vardera handen – det är frågan om att hålla
garnerna i endera den vänstra eller den högra handen.

Jämfört med antalet handböcker med instruktioner för parallellt flotterande stickning är antalet
handböcker som instruerar om roterade flotterande stickning fåtaliga – de utgör jämförelsevis mindre
än en tiondel av urvalet, endast elva handböcker. I princip (uppslagsverken Vogue Knitting och Hiatts
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The Principles of Knitting undantagna) anger handböckerna endast en av dessa flotterande metoder,
det vill säga antingen parallell eller roterad - och inte båda samtidigt.116 Rotationsriktningen är
betydelselös i sak och det är en fråga om den enskildes handlag. Intressant är att flera handböcker
påtalar att denna metod lämpar sig när man endast vill hålla ett garn i taget i handen. Ur den synpunkten är det begripligt att vissa böcker inte anger en rotationsriktning och att garnhand inte preciseras.
Stickar man med ett garn i taget och släpper det vid färgbytet, för att plocka upp och sticka med det
andra garnet, spelar det ingen roll vilken hand man använder, bara man är konsekvent med hur man
att plockar upp garnet.
Med avseende på att ingen handbok som föreslår roterande flottering klargör hur man hanterar den
snodd som uppstår på garntrådarna mellan stickning och nystan, är det märkligt att endast två stycken
föreslår att man varvvis alternerar rotationsriktning. Elizabeth Zimmermann konstaterade, när hon
följde instruktionerna flotterande och roterad stickning, att det är frustrerande att sakna en lösning på
problemet.117 Att man alternerar rotationsriktning på vartannat varv är en lösning på problemet med
garnsnodden. Då flertalet handböcker om tvåändsstickning ger instruktioner för ytterligare en lösning
på problemet (man sätter ihop de båda nystanen och låter dem rotera fritt) och flera böcker översatts
och getts ut i USA, kanske framtida instruktioner om roterad flottering kommer att ge samma lösningsförslag.118

För flotterande flerfärgsstickning anger handböckerna endera parallell eller roterad övergång vid
växlingen mellan garnfärgerna. Vid parallell flottering ligger flotteringarna parallella med varandra på
avigsidan, det ena garnet alltid över det andra vid garnbytet. Används den roterade metoden, ligger
flotteringarna istället snett. Varje flottering har en ände under och en ände över det andra garnets
flottering (se figur 10). Roterad flottering är den metod, som förekommer mer sällan i urvalet, med
endast 12 förekomster fördelade Amerika 6, Storbritannien 4, Norden 2 i undersökningen. Relativt det
totala antalet handböcker innebär det att metoden anges tre gånger så ofta i listan för Nordamerika
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som i listan för Norden, och dubbelt så ofta i listan från UK som i listan för Norden. Speglar det
praktiken i de olika länderna eller författarens prioritering?

Sammantaget och oavsett område, är det flotterande stickning som metod för flerfärgsstickning som
föreslås oftast. I handböckerna från den nordamerikanska kontinenten och Norden är flotterande
stickning det dominerande alternativet som anges i över 90 % av respektive områdes undersökta
handböcker. Motsvarande siffra för utgivningen från Storbritannien i urvalet är omkring 60 %.

Instruktioner för roterad flottering omnämns särskilt sällan i urvalets handböcker, med tanke på
Zimmermanns utsaga: ”Before long the wools were in a terrible tangle, because I kept picking up the
`new´ wool from underneath the `old´ one, as all knitting directions admonishes one to do” (min
understrykning).119 Det kanske beror på att undersökningen endast har tillgång till ett fåtal handböcker
från tiden före Zimmermanns upplevelse. Det är möjligt att metoden angavs flitigare under de trettio
åren före Zimmermanns brottning med garntrasslet. Det är en undersökning som återstår att göra.
Många handböcker – oavsett metod - avstår från att föreslå en garnhand. Varför författaren eller
förlaget avstått från att föreslå en garnhand: Vill man ge läsaren frihet? Är den glömd? Är det svårt att
formulera? Finner förlaget utrymmet för dyrt eller att instruktionen är onödig? Det sista alternativt
framstår som orimligt om man i samma handbok ger instruktioner för grunderna i stickning. Om
stickningen använder olika garnhand påverkar det inte metodens resultat beträffande den publika
rätsidan. Metoderna ger olika avigsidor, men inte beroende på garnhand, se figur 20. Men en instruktion utan angivande av garnhand torde inte hjälpa den läsare som vill lära sig en ny metod.
5 Flotterande stickning och garndominans
Fenomenet garndominans omnämns minst ofta i handböcker från Storbritannien (figur 21). Utför man
parallellt flotterande stickning som rundstickning och konsekvent hanterar respektive med en bestämd
hand uppstår inte ett problem till följd av garndominans. Om man stickar planstickning och regelmässigt byter garnhand på avigvarvet relativt det rätstickade varvet, får man heller inget problem med
garndominans. Ett typiskt brittiskt mönster anger ofta att en tröja/väst ska stickas med rundstickning
fram till ärmhålen, varefter stickningen delas och fram- och bakstycke stickas var för sig med planstickning. Om plagget är mönsterstickat både före och efter delningen finns det risk för att mönstret
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kommer att se olika ut i rund- och planstickningen om stickaren inte gjorts medveten om hur man
hanterar garndominans. Då detta sätt att sticka tröjor är vanligt i handböcker från Storbritannien borde
garndominans omnämnas i dem. Möjligen behandlas det inte därför att många Fair isle mönster
använder olika färger på nästan varje varv i bakgrund och/eller förgrund och då påverkas inte upplevelsen av mönstret lika mycket av skiftningar i garndominansen.

Ett oväntat resultat av analysen av handböckernas instruktioner och deras omnämnande av grandominans är att ingen handbok nämner att garndominans bara kan uppstå vid stickning med parallell
flottering. Garndominans uppträder inte i bunden stickning och inte heller i parallell roterad stickning
därför att metoderna vävning, tvinning (i bunden stickning) och rotering (i flotterande stickning)
innebär att de båda garntrådarna omväxlande påverkar varandra på ett likartat sätt. Det är bara i
flotterande stickning med parallell metod som samma garntråd alltid trycker ned den andra garntråden
vid varje garnväxling.
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Figur 21. Garndominans. Omnämnanden relativt antalet handböcker per period och område.
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Första gången uttrycket ” yarn dominance” uppträder i urvalets handböcker är 2007.120 Men fenomenet är inte okänt i tidigare handböcker. De tre tidigaste texterna i urvalet (1949, 1955 och 1971) som
visar på medvetenhet om fenomenet återges här.
”Man lägger den ena, som vi kan kalla `den första´, över pekfingret och den `den
andra´ över både långfingret och pekfingret. Till en början förefaller det lite svårt att
gripa tag i den tråd man vill ha utan att samtidigt haka stickan i den andra. Man får
inte blanda ihop trådarna, så att man ibland har den första tråden främst och ibland
bakom, ty då framträder färgerna olika.”121
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”Hold trådene riktig under arbeitet. Strikketøyet skal vare elastisk. Stram for all del
ikke på trådene på vrangen. For å undgå at trådene skal tvinne seg om hverandre,
legger du den ene tråden innerst og den andre ytterst på venstre pekefinger. Trådene
ska beholde sine bestemte plasser under arbeidet. Har du strikket med den ena tråden, må denne legges på plass før du begynner med den andre.122
”One very important point: always use the same hand for one color and the other for
the other color. Don’t switch hands; it might result in an uneven appearance in the
work.”123
Garndominans är alltså inget nyupptäckt fenomen, men det nämns oftare i yngre handböcker. Kan
man – med tanke på att endast halva 2010-talet är representerat i urvalet - dra slutsatsen att det finns
en ökad medvetenhet om, och vilja att informera om garndominans? Rimligtvis finns det ett samband
med att instruktionerna för metoden parallell flottering blir alltmer dominerande i handböckerna.
Samtidigt upplever inte alla stickare - trots att de använder parallellt flotterande stickning – garndominans, vilket tyder på att handlaget – trådspänningen – spelar en roll i saken. Garndominans uppträder
lättare vid fast stickning. Det innebär inte att man inte ska upplysa om problemet och hur det kan
hanteras. Handböckerna saknar information om hur man kan undvika garndominans och ändå sticka
med parallell flotteringar. Handbok med instruktioner för flottering nämner inte metoder för både
parallell och roterad flottering. Det kan finnas ett pedagogiskt skäl för det - man vill inte riskera att
förvirra läsaren. Men även välmotiverade förenklingar riskerar att förkasta det goda med det onda.
Författaren vill - om hen är medveten om saken - inte att läsaren ska använda båda metoder i samma
stickning, eftersom det skulle kunna framhäva garndominansen på ett oönskat sätt. Samtidigt skulle
den läsare som gjorts medveten om båda metoder och deras företräden och nackdelar kunna arbeta
medvetet med dem. Garndominans är inte något ont – det kan användas positivt – till exempel för att
lyfta fram förgrunden eller en viss färg.
I flera handböcker används ordet ”dominans” i samband med flerfärgstickning utan att syfta på
garndominans. Maggie Righetti (1931–2015), lärare i stickning och författare till flera handböcker,
avser med ordet dominans den garntråden (egentligen garnfärg) med flest maskor på varvet. Righetti,
som tillråder att man håller ett garn i vardera handen, anser att det oftast använda garnet på varvet ska
föras med högra handen. Innebörden är att den minst förekommande färgen (därmed i vänster hand)
på grund av garndominans skulle ges större synlighet; vilket skulle kunna vara ett sätt att avsiktligt
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balansera färgerna. Men Righetti förklarar att hon förordar att hålla det oftast använda garnet i höger
hand därför att det är lättare – enligt hennes uppfattning - att binda det garn som hålls i höger hand.124
Wahlund-Lundquister (hon använder istället ordet ”övervägande”) och Priscilla Gibson-Roberts
(lärare i stickning och handboksförfattare) har samma anvisning vilket båda motiverar på samma sätt.
Ursprungligen finns både rådet och motiveringen hos Thomas.125
Sammanfattande reflektion
Flera av instruktionerna för de fyra olika metoderna att utföra flerfärgsstickning som ges i de undersökta handböckerna har använts under lång tid, vilket redovisats i litteratur som refererats avsnittet
forskningsöversikt. Så vitt jag kunnat finna har ingen jämförande undersökning av förekomst och
fördelning av olika metoder för flerfärgsstickning gjorts tidigare.
Av de två huvudmetoderna för flerfärgsstickning – bunden respektive flotterande stickning – är det
instruktioner för de bundna metoderna som är minst förekommande i handböckerna. De undersökta
handböckerna ger relativt sett få instruktioner för bunden stickning, oavsett om vävd eller tvinnad
bindning åsyftas. Om detta är tecken på hur metoderna används tyder det på att färre stickare för
närvarande använder bundna metoder. Eftersom traditioner inte lever vidare utan brukare och förmedlare kan det leda till att stickningen utarmas. Om traderingen av metoder för flerfärgsstickning idag
huvudsakligen sker genom handböcker, förlorar vi på en utveckling där bara en metod lämnas vidare i
traditionskedjan.

Den bundna och tvinnade metoden för att sticka med två garner vilken på modern svenska kallas
tvåändsstickning, har använts längst skogslänen i Sverige och Norge. Den aktuella handboksutgivningen tyder på ett möjligen växande intresse idag i både USA och Norden. Tvåändsstickning
utfördes av mycket få personer när Dalarnas Museum ”återupptäckte” metoden och den fanns inte
nedtecknad, varför denna metod löpte risk att upphöra som tradition. Med det förnyade intresset kan
traditionen kanske komma att få ny livskraft. På grund av fynd av tvåändsstickade plagg under lång
tid – mer än tre generationer - och att metoden traderats, finns det skäl att betrakta tvåändsstickning
som en traditionell metod i Norden. Med reservation för vad framtida forskning kan komma att visa,
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har metoden inte varit i bruk inom områdena Storbritannien och Nordamerika tidigare och har således
inte utgjort en tradition där. Handböckerna som getts ut i senare tid kan komma att medföra en
förändring. Men det kräver också aktiva brukare som använder, demonstrerar och förmedlar metoden.

Utifrån uppgifter i de granskade handböckerna och förutsatt att handböckernas instruktioner speglar
en tillämpad praktik, tycks det som om bunden och vävd stickning varit mer vanligt förekommande i
det anglosaxiska än i det nordiska området. Flertalet handböcker anger att långa flotteringar kan
kortas med endera den tvinnade eller den vävda metoden. Handböckerna ger således instruktioner för
bindningsmetoden vilken därför – i sig själv - måste anses vara en tradition. Metoden bunden och
vävd stickning för hela plagg påstås ha haft en viss popularitet under den viktorianska eran i Storbritannien. Det finns dock inte i handböcker eller museala plagg som jag känner till, stöd för att en vävd
bindning använts genomgående för hela plagg under mer än tre generationer. Metoden behöver
således, liksom tvåändsstickningen, förespråkare – fler än Ellen - som konkret påtalar dess fördelar
och aktivt förmedlar den.
Shils påtalar att allt fler av oss – på grund av att begreppet tradition är nedvärderat – medvetet avstår
från att förmedla våra övertagna uppfattningar till nästkommande generationer – och att detta förminskar traditionernas flöde. Shils liknar situationen vid den efter ett förlorat krig där barnen mist
föräldragenerationen och tvingas anta de normer som förs fram med starkast röst.126

Under förutsättning att handböckerna speglar praktiken har i den undersökta tidsperioden metoden att
flerfärgssticka med roterande flotteringar färre användare än metoden med parallella flotteringar.
Antalet handböcker i det undersökta materialet som instruerar om flotterande och roterad stickning
utgör mindre än en tiondel av urvalets handböcker. Att metoden inte medför garndominans kan ses
som en fördel. Möjligen kan man säga att är metoden mer anglosaxisk än nordisk. Att säga något mer
bestämt om en så svagt representerad metod ur traditionssynpunkt vore vanskligt. Handböckernas
instruktioner för metoden behöver kompletteras med en anvisning för hur man hanterar den snodd
som metoden medför på garntrådarna mellan stickning och nystan. De undersökta handböckerna som
för fram metoden saknar emellertid en sådan föreskrift. Metodens fördelar är att den utförs med
garnerna i en hand och man kan växla hand vilket är ergonomiskt fördelaktigt och att den inte kan ge
oönskad garndominans.
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Metoden att flerfärgssticka med parallella flotteringar är den vanligast förekommande i handböckerna
- fler än trefjärdedelar av handböckerna från alla tre undersökta områden ger sådana instruktioner. Det
är en för dessa tre geografiska områden gemensam flerfärgsstickningsmetod. En fördel med metoden
är den inte medför en snodd på garntrådarna mellan stickning och nystan. I gengäld behöver man lära
sig att behärska den garndominans som kan uppstå och alltfler handböcker behandlar fenomenet.
Eftersom metoden också är känd genom historiska föremål sedan 1600-talet är den entydigt traditionell i de undersökta områdena.

I princip (med undantag för uppslagsverken Vogue Knitting och Hiatts The Principles of Knitting)
anger handböckerna endera av de flotterande metoderna (parallell eller roterad) men inte båda
samtidigt. Man kan fundera på förhållandets orsaker. Det kan bero på en pedagogisk avsikt och det
kan ha ekonomisk orsak. Men det kan också bero på att författarens kompetens är begränsad av den
tradition hon eller han har erfarenhet av. En nackdel med tradition är dess begränsande makt. Shils
påpekar att det krävs mycket av en individ för att hon ska tränga sig utanför det som är givet.127

Garndominans som fenomen är omnämnt i tidiga handböcker i undersökningen och det nämns oftare i
senare böcker. Ingen handbok klargör att garndominans bara kan uppträda vid stickning med parallella flotteringar. Garndominans är i viss mån beroende av stickfasthet.

När det gäller garnhand är det vanligare i de engelskspråkiga handböckerna än i de från Norden, att
författaren i sin instruktion föreslår att stickaren ska hantera de båda garnerna genom att använda ett
garn i varje hand. De nordiska handböckerna föredrar rekommendationen att hålla båda garner i
vänster hand. Att handböckerna visar en trend kan kanske inte ligga till grund för en slutsats om
tradition i detta avseende. Det är också vanligt i de anglosaxiska handböckerna (och vanligast i de från
Nordamerika) att ge alternativa instruktioner för hur man kan hantera de olika garnerna, det vill säga
att förklara hur garnerna hanteras med vänster hand, med båda händer och med höger hand. I handböckerna från Nordamerika tycks det vara en ökande trend. Är det ett uttryck för att handboksförfattarna väljer ett ändrat förhållningssätt till läsarna? Författaren utger sig inte längre som den som vet
vad som är bäst för läsaren utan erbjuder nu en möjlighet att pröva och välja bland olika metoder.
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De undersökta handböckerna ger oftast instruktioner för flotterande flerfärgsstickning. Det är en
metod som vi genom historiska fynd också vet att den använts under lång tid i stickningens historia.
Däremot vet vi inte vilken flotterande teknik – med parallella eller roterande flotteringar – som
använts i de äldre föremålen i de fall där bilder och föremål på museer inte ger oss möjlighet att
studera stickningens avigsida. Stickningens avigsida är en underskattad som informationsbärare. I sin
uppsats om stickningen på fjällgården Skaite skriver Erika Nordvall Falck (tidigare: Pavval) om sin
analys av tio par vantar, varav nio par är mönsterstickade: ”Jag kan inte utifrån vantarna avgöra om de
är stickade i slängstickning eller ej.”128 Det är riktigt att man inte av stickningen kan avgöra vilken
garnhand som har använts vid stickningen (vid så kallad slängstickning kastades sticktråden med
höger hand). Man kan däremot med ett studium av avigsidan göra flera andra konstateranden. Man
kan avgöra om stickaren har valt bunden eller flotterande stickning. Om stickningen är bunden kan
man avgöra vilken bindning – vävning eller tvinning – som använts. Är stickningen istället flotterande
kan man avläsa om en (och vilken) garntråd som har hållits över den andra (parallella flotteringar)
eller om följegarnet tvinnats om sticktråden (roterade flotteringar) och i det senare fallet om tviningen
skett regelbundet i samma riktning eller om riktningen växlat. Om tvinningen skett växelvis på
vartannat varv kan man misstänka att det har gjorts för att slippa sno upp garnerna mellan stickning
och nystan. Man kan även avläsa, i det fall stickaren använt parallell flottering, om stickaren varit
konsekvent beträffande vilken garnfärg som ska vara genomgående dominant eller om stickaren valt
att på olika mönstervarv eller mönsteravsnitt, eller olika delar av plagget, betona olika färger i
mönstret – och kan studera vilken påverkan det haft på resultatet.

Resultat och diskussion
De frågor som uppsatsen har undersökt är: Vilka olika metoder anges i handböckers instruktioner för
flerfärgsstickning? Behandlas garndominans? Hur är metoderna fördelade i handböcker över tid och
från Nordamerika, Storbritannien och Norden? Visar svaren på gemensamma eller skilda traditioner?

Drygt 130 handböcker, valda från en samling om fler än 600 med kriteriet att de innehåller instruktioner för flerfärgsstickning, har undersökts avseende förekomst och distribution beträffande dessa
instruktioner. Undersökningen är en fallstudieanalys och dess slutsatser är därför begränsade till de
undersökta handböckerna. Granskningen har genomförts med en systematisk analys av olika hanter-
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ingsmetoder (garnhand) och material (bundet eller flotterande följegarn) samt konsekvenser och
problem med olika metoder som garndominans. Analysen av handböckerna har organiserats i tre olika
områden (Nordamerika, Storbritannien och Norden) och kronologiskt. Resultaten har i sin tur analyserats med avseende på förekomstfrekvens för olika metoder fördelade över dessa områden och i tid för
att ge en bild av eventuella traditioner.
Den genomförda granskningen av handböckerna har syftat till att skapa en helhetsbild för perioden ca
1960 -2016 av de fyra olika metoder för flerfärgsstickning (vävd eller tvinnad bindning respektive
parallell eller roterad flottering) som framförs i de undersökta handböckerna, samt bestämma om
metoderna är särpräglade eller gemensamma för de områden som handböckerna representerar. Det är
rimligt att konstatera att dels det låga antalet handböcker, dels den korta tidsperioden som undersökningen omfattar – i praktiken endast femtio år – inte medger starkt underbyggda slutsatser om beständighet och traditionsskiften.

Kan stickning anses vara en tradition? Är i så fall även olika metoder för stickning traditioner? Visar
undersökningsresultaten på stabila eller svaga traditioner? Edward Shils för fram en teori om tradition
i ett verk som fokuserar på konsekvenserna av att samhällsutvecklingen sedan upplysningstiden
förkastar traditioner till förmån för rationalism, vilket Shils anser vara riskabelt.129 Shils egentliga
teori är att ett samhälle är otänkbart utan traditioner och i högsta grad beror av traditioner, samtidigt
som samhällen och traditioner förändras. Traditioner är av olika värde och rationalismen har varit
värdefull för mänskligheten men är destruktivt att förkasta det goda med det onda. Traditioner bygger
i allmänhet på erfarenheter, ofta av ett slag som är komplicerade och svåra att formulera. I jämförelse
med Shils övergripande diskussion om samhälle och människans begränsningar är stickning ett
obetydligt ämne, men Shils teori om tradition är heltäckande och omfattar alla fenomen som uppfyller
kriterierna. Shils definition av tradition består av två steg. En tradition är först föreställningar – ofta
knutna till något – materiellt eller immateriellt - som skapats av människan och som överförs från en
generation till en annan. En tradition fordrar således den eller de som vidmakthåller och förmedlar den
vidare till följande generation. Traditionen är inte det traderade beteendet eller föremålet i sig utan
traditionen består främst av de tankemönster som är förknippade med handlingen eller artefakten.130
För att definieras som en tradition krävs dessutom att överföringen sker minst två gånger mellan tre
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generationer vilka, för i vart fall en period, upprätthåller traditionen.131 Utövarna behöver dock inte
själva definiera det traderade som en tradition. Människan har alltid behövt balansera mellan tradition
och förnuft. Traditioner kan vara ett stöd där förnuftet är otillräckligt eller kortsynt, dvs alltför
beroende av förhållanden i nuet. I alla samhällen existerar olika traditioner sida vid sida, i konflikt och
i sämja, i samtycke och opposition.132 Människan har en inneboende kraft som motsätter sig och
utmanar det givna. Trots föreställningar om motsatsen förändras därför traditioner, men de har under
en tid en bestående kärna. Traditioner och deras element kan accepteras, modifieras eller förkastas133.
Det ligger i människans natur, anser Shils, att vända sig mot traditioner – det är i sig självt en tradition
och det är genom denna motståndets impuls som både traditioner och samhällen utvecklas.134 En
dyster följd anser Shils, av att traditionsbegreppet nedvärderats är att man inom familjer medvetet
avstår från att lämna de traditioner, som man själv övertagit, vidare till sina barn.135
Är stickning en tradition? Vid första anblick verkar svaret självklart – det är något skapat med syftet
att framställa textil av tråd och det har överförts kontinuerligt sedan före 1200-talet. Men är det, frågar
jag mig, samma stickning? Finns det en avgörande skillnad mellan å ena sidan stickning som bedrivits
i organiserad form (i förlagsverksamhet, i skråverkstäder eller i självförsörjande storfamiljer) och å
andra sidan stickning som hobby i vår tid? Är det samma tradition eller ska det uppfattas som olika
traditioner? Eller iakttar vi en tradition som utvecklats till följd av samhällets förändring, enligt
devisen ”Om något ska bestå, måste det förändras”? Shils menar att en tradition utmärks av sin
varaktighet. Att något är ”i ropet”, är ett mode, även om det upprätthålls över en generation, är inte
detsamma som att det är en tradition, även om gränserna mellan dessa två – i övrigt likartade begrepp
- är flytande på grund av att tidsspannet tre generationer inte kan preciseras.136 Det som talar emot
traditionstanken är att bevekelsegrunderna är åtskilda – tvingande omständigheter kontra frivillighet och att traderingen, som förr skedde på avsändarens initiativ nu allt oftare sker på mottagarens. Det
som talar för att det är samma tradition är att det utförs på samma sätt med samma material och
verktyg och för samma syfte (att producera plagg) och att kompetensen har överförts. Med Shils
definition och en jämförelse med t ex begreppet medborgarskap, som inneburit skilda ting i olika tider
och kulturer – landar diskussionen slutligen i konstaterandet att stickning är en tradition. Diskussionen
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innebär att även olika stickmetoder bör betraktas som traditioner – med olika tyngdpunkter i olika
samhällen och tider.

Är det en tradition att använda handböcker för att överföra stickningskompentens? Det har funnits
handböcker i stickning sedan andra halvan av 1800-talet. Handböcker har haft något olika utformning,
till exempel gavs mönsterbeskrivningar före och omkring sekelskiftet 1900 i löpande text medan det
idag är vanligare med grafiska framställningar - men handböcker identifieras genom det gemensamma
i syftet att förmedla kompetenser i stickning. Medan generationsbegreppet inte kan preciseras i antal
år är det okontroversiellt att hävda att minst tre generationer handboksförfattare och -brukare har varit
aktiva sedan 1870. Att överföra kompetens för att kunna sticka och att sticka flerfärgsmönster genom
handböcker kan därför anses som en tradition i Shils mening. Det är rimligt att hävda att traditionen
att överföra kompetenser i stickning genom handböcker är en tradition.

Vilken roll spelar traderingssätt i teorin om traditioner? Shils skriver inte mycket om olika traderingssätt och berör inte frågan om vem som är initiativtagare till traderingen. Jacobs kritiserar Shils teori
och menar att bristen på analys av olika överföringssätt - och det faktum att Shils inte gör åtskillnad
på överföringen av processer eller produkter - medför att hans teori därigenom omfattar varje aspekt
av socialt liv och därför är meningslös.137 För Shils tycks varken formen för traderingen eller på vems
uppdrag traderingen sker spela någon roll – han diskuterar inte överföringsprocessen efter att han
etablerat den som väsentlig för definitionen av traditionsbegreppet. Att ett aktivt överlämnande avses
anser jag självklart, men traderingen inbegriper även ett aktivt mottagande, och den processfasen
menar jag kan ske oavsett om ett medvetet överlämnande faktiskt skett eller inte. Tradering – om man
utvecklade det - skulle anknyta till t ex Naumans teori om ”gesunkenes Kulturgut”.138 Med Shils krav
på att tre generationer ska upprätthålla traditionen faller, menar jag, Jacobs invändning att begreppet
tradition inbegriper allt mänskligt. I och för sig utesluter Shils inget som människan skapat, men
människor skapar många idéer och ting som inte traderas och upprätthålls i tre generationer. Ett
möjligt exempel på en traditionsöverföring som skett på mottagarens initiativ är Ringgaards tidigare
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nämnda förmodan att olika typer av nattröjor - damaskerade respektive flerfärgsstickade – gett
upphov till två olika grupper av folkliga tröjor.

När det gäller stickning är traderingens syfte att överföra kompetens för att med enkla verktyg skapa
en textil av en löpande garntråd. Om nästa generation använder kompetensen för att försörja sig eller
för dryga ut sin klädbudget eller för att bara fördriva tiden spelar ingen roll så länge som kompetensen
att sticka fortlever och kan traderas vidare. Om traderingen sker muntligt med förevisning eller genom
handböcker – eller genom videofilmer via Internetkanaler som Youtube – är likgiltigt – så länge som
traderingen når sitt syfte.139

Stickade strumpor kanske var den vara som medförde att stickning etablerade sig och började resan
mot att bli en tradition. Det skedde genom att utkonkurrera de ben- och fotskydd som tidigare tillverkats av vävt material. Därmed började den traditionen i sin tur att försvagas och sannolikt har den
slutligen upphört, i varje fall i det undersökta området.

Traditioner upphör av olika skäl. Det kan ske genom brister i överföringen eller likgiltighet hos
mottagaren, eller att det behov som traditionen fyllt kommit att tillfredsställas på annat sätt. Att
strumpor av vävda material ersatts av stickade material är ett sådant exempel. Individuella insatser –
traditioner måste leva i samklang med individualism - påverkar traditioner. En tradition kan också
försvagas – oavsiktligt eller avsiktligt - genom överhetsbeslut. Det kan handla om att en utbildning
inte genomförs. Om ett samhälle beslutar att en eller flera kompetenser inte ska vara allmänt tillgängliga genom det offentliga utbildningssystemet får det sannolikt konsekvenser för de hantverk som är
beroende av kompetensen. 140 Hulda Lundins framgång med att införa en enhetlig utbildning av
slöjdlärarinnor, (som inkluderade metoden att sticka med garnet i vänster hand) har påverkat traditionen i Sverige.141

En tradition upphör när den inte längre är betydelsefull för den siste utövaren som därefter inte
överför den till nästa generation. Har det funnits en genom flera generationer överförd tradition att
sticka plagg i bunden och vävd stickning, likt de västar som Thomas redovisar, så föreslår i nutid –
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vad framgår av handböckerna i undersökningen - endast Ellen och Swansen tekniken i modern tid.
Det förefaller rimligt att tro att det är en döende tradition – förutsatt att det faktiskt varit en tradition i
tre generationer före det att Thomas beskrev det som historia. Annars var det bara ett mode – och även
om mode på många sätt liknar tradition går skiljelinjen, enligt Shils, vid traderingen över tre generationer. Naturligtvis kan det motsatta inträffa – av olika skäl kan bunden och vävd stickning - eller
tvåändsstickning – återigen komma utvecklas till en allmänt omfattad tradition. Shils tycks mena att
människans förnuft är begränsat av sin samtid medan traditioner förtjänar att tas på större allvar
eftersom de representerar genrationer av samlad erfarenhet.142 I det ljuset finns det anledning att
beklaga om metoder för flerfärgsstickning inte upprätthålls och används. Jag tänker mig att deras
respektive kvaliteter – vilka ersatts av kommersiell textilproduktion – kan behöva värderas och
tillvaratas, när vi nu har insikten att kortsiktig rationalism lett till resursutarmning och att resurshushållning istället måste vara vår ledstjärna. Bundna metoder för flerfärgsstickning, vilka sällan förs
fram i moderna handböcker är troligen mer slitstarka än flotterande metoder som är snabbare och
kanske uppfattas som lättare att lära sig. Varje metod har sin fördelar och nackdelar gällande slitstyrka, skyddande egenskaper visavi kyla och vind och formfasthet. Om fler handböcker erbjuder instruktioner för olika metoder att flerfärgssticka kan vi bevara traditioner, som jag vill tro äger egna och
olika funktionaliteter.

Uppsatsens fynd har gett ett positivt svar på frågan om stickning, metoder för flerfärgstickning och
handböcker i stickning kan anses vara traditioner enligt Shils definition. Undersökningen indikerar
också att en tydligt gemensam metodtradition för flerfärgsstickning inom de tre undersökta områdena
(Nordamerika, Storbritannien och Norden) är den med parallella flotteringar. Storleken på detta fynd
gör att det antagligen kan hävdas vara allmänt giltigt, dvs har tillämpning även utanför de studerande
handböckerna. Det finns också, mindre tydliga, traditionella metodskillnader vars giltighet till dess att
ytterligare undersökningar utförts, ska sägas vara begränsad till de undersökta handböckerna. Flotterande stickning med roterande metod kan, så vitt man kan utläsa av undersökningens handböcker, ha
varit mer förekommande i anglosaxiskt område än i Norden. Med samma begränsning kan det sägas
att bunden stickning med vävd bindning troligen har varit vanligare i de anglosaxiska länderna än i
Norden, medan tvåändsstickning, dvs. tvinnad bindning, länge varit utmärkande för skogslänen i
Norge och Sverige.
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Uppsatsen har undersökt ett begränsat antal metoder för flerfärgsstickning, nämligen de som nämns i
de undersökta handböckerna. Det kan finnas – och kan ha funnits - ytterligare metoder, varav några
kanske är traditioner för en period och några aldrig etablerat sig som traditioner, oavsett att de då och
då kanske återupptas för prövning. Traditionsskillnader uppstår och utjämnas även beroende på
växlande kommunikationssätt.143 Handböcker i stickning kommunicerar metoder och ersätter i viss
mån den förevisade och muntliga metoden. Sedan ett drygt decennium fortsätter den förevisade
metoden också i ett nytt medium - Internet - bland annat genom hemsidan YouTube.
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Figurförteckning
Samtliga bilder och foton är, om inte annat anges, författarens. Föremål i bild som ej attribuerats till
annan ägare tillhör författaren. Samtliga bilder och foton används med tillstånd från rättighetsinnehavarna
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