
 

  
Stickning 



Stickning och stickat 
Stickningen har en lång historia och har 
förändrats genom tiderna. Den har gått från 
nödvändighet till hobby, och på senare år har 
intresset för stickning ökat. Stickningen kan ha 
olika betydelse för oss, och även de som inte 
själva stickar har oftast någon form av relation 
till stickning eller till stickade plagg. 

Med den här frågelistan vill vi samla in kunskap och 
minnen om alla former av stickande.  

Svaren på frågorna arkiveras för framtida och samtida 
forskning vid Institutet för språk och folkminnen. 
Materialet kommer även användas av Sofie Mortensen 
i samband med examensarbete i Kulturarvsstudier vid 
Göteborgs universitet. 

Frågorna är avsedda som hjälpmedel och inspiration. 
Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna 
skriva om sådant som vi inte frågar efter. Det går 
alldeles utmärkt att enbart berätta fritt om stickande 
och stickat.  

Frågelistan består av två delar, en del som riktar sig till 
dig som själv stickar (oavsett hur mycket eller lite), och 
en till dig som inte stickar. Välkommen att delta! 



Till dig som stickar 

DIN STICKNING 

Varför stickar du? Vad betyder stickning för 

dig? 

Vad och hur stickar du? Berätta! Stickar du till 

andra eller till dig själv? Beställningar? Vilka 

tekniker föredrar du? Följer du mönster? Var 

får du i så fall mönsterbeskrivningar ifrån? 

Hittar du på egna mönster? Hur väljer du 

material? Var köper du ditt material? Föredrar 

du något särskilt garn? Berätta om annan 

utrustning du använder i samband med 

stickning! Arbetar du på flera stickningar 

parallellt? Slutför du alltid dina projekt? Om 

inte, varför då? Har din stickning förändrats 

sedan du började sticka? Hur? 

När och var stickar du? Ge exempel! Stickar 

du mer under vissa perioder? Ensam eller 

tillsammans med andra? 



 

KUNSKAP 

När och hur lärde du dig sticka? Vem lärde 

dig? Hur gammal var du? Minns du vad du 

stickade då? Finns det någon i din närhet som 

stickar eller har stickat? Utövar du något 

annat textilt hantverk? Berätta! 

 

SE, LÄSA, LYSSNA, PRATA & UPPLEVA 

Vem pratar du stickning med, och var? Var 

och hur hittar du inspiration? Online? 

Tidningar? Festivaler och mässor? Använder 

du dig av sociala medier i samband med din 

stickning? (T.ex. Facebook, Instagram, 

YouTube, bloggar, poddar, Ravelry) I så fall på 

vilket sätt, eller varför inte? Berätta!  

 

  



STICKNING DÅ, NU & I FRAMTIDEN 

Är det viktigt att kunskapen om stickning förs 

vidare till kommande generationer? Varför? 

Varför inte? Hur tänker du kring att man kan 

få lära sig att sticka i skolan? Berätta! Finns 

det en framtid för stickning? På vilket sätt i så 

fall? Vad betyder stickade plagg för dig? Har 

handstickade plagg särskilda värden? Berätta 

hur du tänker! 

 

SÄRSKILDA MINNEN 

Har du några särskilda minnen kopplade till 

stickning eller till ett stickat plagg? Berätta!  

 

  



Till dig som inte stickar 
 

Vad tänker du på när du hör ordet 

”stickning”? Har du något speciellt minne 

kopplat till stickning eller till ett stickat plagg? 

Berätta! 

 

Vad betyder stickade plagg för dig? Har 

handstickade plagg särskilda värden? Berätta 

hur du tänker! 

 

Är det viktigt att kunskapen om stickning förs 

vidare till kommande generationer? Hur 

tänker du kring att man kan få lära sig att 

sticka i skolan? Berätta!  

 

Utövar du något annat textilt hantverk? 

Berätta!    
 



Välkommen med din berättelse! Alla svar kommer att bli en 

del av institutets samlingar. Ange namn och adress (frivilligt), 

födelseår, kön, födelseort och bostadsort samt vad som 

är/har varit din huvudsakliga sysselsättning/yrke.  

Om du har fotografier som illustrerar din berättelse får du 

gärna skicka med dessa. Beskriv vad bilderna föreställer och 

uppge fotografens namn. Vi tar gärna emot original, men om 

du inte vill skänka oss dina bilder kan vi skanna och sedan 

återsända dem. Ange om dina bilder får användas i 

publikationer eller på internet.  

 

Har du frågor, kontakta oss på telefon 0200-22 92 00. 

Skicka ditt svar portofritt till: 
Frisvar 
Institutet för språk och folkminnen 
20494256 
401 10 Göteborg 
Märk kuvertet ”Frågelistsvar”. 
Du kan även e-posta ditt svar till goteborg@isof.se 
 

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet 

som bland annat har till uppgift att samla, undersöka och 

förmedla kunskap om immateriella kulturarv som folkminnen, 

dialekter och namn. Upprop, frågelistor och webbfrågelistor 

är exempel på metoder vi använder för att dokumentera vår 

tids vardagskultur. Vi hoppas kunna inspirera personer i olika 

åldrar och med olika bakgrund att dela med sig av sina 

erfarenheter, tankar och minnen. 
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