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Spørreliste nr. 211

STRIKKING

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be om å få svaret i retur
eller makulert.

Denne spørrelisten er laget i samarbeid med en mastergradstudent i kulturstudier ved
Universitetet i Oslo. Hun vil bruke deler av materialet i sin hovedoppgave. NEG har lenge
hatt tanker om å samle inn stoff om ulike hobbyer og fritidssysler, og denne listen er en start
på et slikt prosjekt. Men strikking har ikke bare vært fritidssysler, det har også vært et kjærkomment og nødvendig tilskudd til familieøkonomien. Og ikke minst har det vært – og er – en
måte å utfolde fantasi og skaperevne på.
Denne gangen vil vi gjerne understreke: send oss svar også dere som ikke strikker
selv. Mange av spørsmålene kan besvares av alle, og noen minner om dette har vel de fleste,
selv de som aldri har tatt i en strikkepinne!
Les gjennom hele spørrelisten før du begynner å skrive. På forhånd takk!

Barndom og ungdom
Hvor har du vokst opp?
Har du noen gang lært å strikke? Kan du huske hvem som lærte deg det? Hvor gammel var
du? Fortell om dine første strikkeerfaringer: hjemme, på skolen, andre steder. Fortell om dine
første strikketøy!
Strikket kvinnene i din familie? Hvem strikket – hva strikket de?
Kjente du menn eller gutter som kunne strikke, og som praktiserte kunnskapen? Fortell om
dem. Hva strikket de, når strikket de?
Hadde du jevnaldrende venner som strikket? Hva strikket du/dere? Hvem strikket du/dere til?
Fortell.
Hvor og når foregikk strikkingen som oftest? Hendte det at dere var flere som strikket i lag?

Strikket du/dere etter oppskrift? Hvor fikk dere tak i oppskrifter? Strikket du/dere ”fritt”, eller
etter praktisk opplæring av en voksen? Hvordan fikk du/dere tak i garn?
Var du med i en sy- eller strikkeklubb i din barndom/ungdom? Hvis ikke, kjente du noen som
var det? Fortell om medlemmer, sammenkomster, servering og om hva som ble laget. Kjente
du voksne som var med i en slik klubb?
Kjente du noen – barn eller voksne – som var med i en forening som strikket til veldedige
formål? Fortell.
Kjenner du til at man ikke kunne strikke på helligdager? Hva var begrunnelsen? Er det slik i
dag?
Har du andre barndomsminner om hjemmestrikkede plagg: spesielle ting du laget til deg selv,
strikkeplagg du har fått i gave, hvordan strikkeplaggene var å bruke?

Voksenliv
Strikker du fortsatt? Når strikker du? Hvor ofte strikker du? Hva strikker du? Til hvem strikker du? Fortell om strikkemåter, mønster og garntyper du liker å arbeide med og hva du har
laget. Har du strikkemaskin? Hva strikker du på den? Strikker du for salg?
Har du flere strikketøy gående av gangen? Har du strikketøy liggende som du ”aldri” blir
ferdig med?
Har du lært noen å strikke?
Har du stort sett strikket hele livet, eller har strikkingen foregått i perioder? Fortell!
Hvor finner du oppskrifter? Har du samlet oppskrifter? Strikker du noen ganger uten oppskrift? Har du bøker og blader om håndarbeid/strikking?
Hender det at du kjøper strikkegarn for å ha på lager? Hva gjør du med ”restegarn”?
Er det hyggen ved å strikke som er det viktigste, eller er det tanken på det ferdige produktet
som er den største drivkraften? Har forholdet mellom nytte og hygge endret seg over tid?
Har du mange venner som strikker? Noen som er spesielt aktive? Er du med i en sy- eller
strikkeklubb? Er det en venninneklubb, eller er det en forening med veldedig formål? Fortell
om sammenkomstene.
Kjenner du menn som strikker? Hva strikker de? Når strikker de?
Er strikking blitt sett på som noe ”alle må kunne” i ditt nærmiljø, eller har det vært stor grad
av frivillighet? Hva med de som ikke kunne strikke – hvordan så man på dem?
Hvilke tanker gjør du deg om opplæring i håndarbeid i skolen før og nå?
Hvis du selv for eksempel kan spinne eller farge ditt eget strikkegarn, eller har annen kunnskap som vi ikke har spurt om, vil vi gjerne at du forteller utførlig også om det.
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