
                            SPRANG er vårt Rødlisteprosjekt  
  
 
HVORFOR SPRANG   
Fet Husflidslag har valgt teknikken sprang til sitt rødlisteprosjekt. Et enkelt valg siden vi er så 
heldige å ha Herborg Wahl som en av våre medlemmer. Herborg lærte selv denne teknikken på 
kurs for flere tiår siden.  Hun har egenhendig innhentet opplysninger om denne teknikkens bruk fra 
museer etc. over hele landet med stor entusiasme og iver.  Dette har resultert i tre bøker og en 
video om sprang, samt et par utstillinger i henholdsvis Lillestrøm rådhus og på Aurskog. Herborg 
har også holdt flere kurs både i eget lag og i andre husflidslag. Etter et kurs hos oss i Fet 
husflidslag høsten 2013 dannet vi en ring, nå læringsverksted. Vi i sprangringen er en aktiv gjeng 
med damer som har knyttet kontakter i både inn- og utland. Vi har ingen kjent tradisjon fra gammelt 
av for bruk av sprang i Fet.  Det må vi nok andre steder i landet for å finne. En rask titt på Norges 
Husflidslags nettsider viser at i tillegg til Fet Husflidslag har også Eid Husflidslag i Nordfjordeid, 
Harstad Husflidslag, Horten Husflidslag, Lom Husflidslag, Nord-Hordaland Husflidslag og Oppland 
Fylkeshusflidslag sprang som sitt rødlisteprosjekt. 
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HISTORIKK   
Sprang har vært i bruk i Norge lengre tilbake i tid enn vi vet.  Det eldste funnet av sprangarbeider i 
Norge er fra Tegle på Jæren.  I ei myr lå det en sekk med tekstiler fra folkevandringstiden (ca. år 
400 – år 800 e.Kr.). Blant annet det til da eldste funnet av eksempler på brikkevev- og 
sprangarbeider i Norge.  Sprangarbeidet var en strømpelegg i ull med mønster av z- og s-slyng 
som dannet rader med trekanter.  Øverst og nederst er strømpeleggen kantet med brikkevevde 
bånd.   
 
Det eldste redskapet beregnet på sprang funnet i Norge er en ramme. Denne ble funnet blant 
mange andre spennende saker i det velkjente Osebergskipet.  Man vet ikke med sikkerhet at 
denne rammen er beregnet på sprang, men det er ikke usannsynlig. 
 
Mye tyder på at sprangteknikken i tidligere tider har vært mer utbredt enn nå, og kanskje allment 
kjent. Dette vet vi fordi arkeologiske funn fra ulike deler av verden viser sprangarbeider av høy 
kvalitet med avansert mønster. I dag kjenner de færreste til sprang. De fleste forbinder i dag ordet 
sprang kun med hestesport. Helt utdødd har dog sprangteknikken aldri vært.  Dette ser vi blant 
annet ved at sprang er viet oppmerksomhet med et lite kapittel i bøkene «Snorer, bånd og belter» 
av Eva Hougen 1987 og «Bånd på mange måter» utgitt på Teknologisk forlag 1981.  Videre kan vi 
lese «While there is plenty of proof that textile production in wool and flax was important from 
prehistoric times, the products were either woven or made using the twined-warp technique known 
as sprang» i innledningen til boka «Traditional knitting in the British Isles» av Gwyn Morgan 1981. 
 
Den som her i Norge er mest kjent for sitt arbeid med å bevare og bringe sprangteknikken frem i 
lyset er Anna Grostøl.  I sin bok «Sprang» fra 1932 beskriver hun teknikken godt.  Både 
arbeidsredskaper, materialer og hvordan utføre et sprangarbeid inkludert oppstart og avslutning 
gjennomgår hun i boken. Hun nevner også forskjellige varianter av utstyr og fremgangsmåte fra 
forskjellige deler av landet alt etter hva det ferdige produktet skal benyttes til og hvordan de lokale 
tradisjoner har utviklet seg. Tips og råd om løsning på problemer som kan oppstå under arbeidet 
har hun også funnet plass til. Boka inneholder selvfølgelig også flere forskjellige mønstre sirlig 
tegnet inn på rutepapir. Utover i landet hadde Anna Grostøl kontakter som hun samarbeidet med 
og innhentet opplysninger fra om bruken av teknikken og lokale varianter. Boken ligger tilgjengelig 
på nasjonalbiblioteket og kan anbefales på det varmeste. 
 
I godt selskap med reportasjer om begravelser og andre lokale nyheter kunne man den 21.01.1965 
lese om sprang i en artikkel av Ida Wethal i Indre Akershus Blad under overskriften «Bregding - et 
eldgammelt håndarbeid».  Hun skriver blant annet: «I en gammel håndarbeidsbok nevnes 
kvinnene i Meldal og Gudbrandsdal som særlig dyktige utøvere av bregdekunsten» og videre «Det 
het nemlig før i tiden å hekle et sprang, bregde et sprang osv., så det er etter dette å dømme altså 
det ferdige arbeidet som heter sprang» til slutt konkluderer hun med «Dette eldgamle håndarbeidet 
fortjener å bli tatt opp igjen».   
 
Gerda Næsvold som i 1976 utga boken «Sprang» forteller at hun selv lærte sprang da hun var elev 
på Den kvinnelige industriskolen (nå Statens lærerskole i forming) i 1929. 
 
I Haugesunds avis 19.10.1977 Kan vi under overskriften «Husflidsdagar på Stord» lese om Stord 
husflidslags tradisjonelle høstutstilling på Sunnhordland folkemuseum med demonstrasjon av 
teknikker hver kveld.  Det fortelles blant annet at «ingen andre skjerf vart så mjuke og gode som 
desse som vart laga utan innslag» og at sprangteknikken tidligere ble mye brukt til for eksempel 
skjerf deromkring. 
 
Søker man på «bregding» på Nasjonalbibliotekets nettsider får man 70 treff på bøker, 654 treff på 
aviser og 37 treff på tidsskrifter.  Disse som er nevnt her er dermed kun noen eksempler. 
 
I Østerdalen er det tradisjon for å lage muddband i sprang.  Disse ble også kaldt pinneband på 
grunn av pinnene man bruker for å sikre skillet under arbeidet etter hver rad med slyng. Stongband 
har det også blitt kalt på grunn av det spesielle redskapet som ble brukt til å lage disse båndene. 



De er ikke laget i en ramme, men altså på en lang stang. Undertegnede kjenner dessverre for lite 
til dette redskapet til å kunne beskrive det. I en artikkel i nettavisen «Alvdal midt i væla» fra 
02.05.2017 kan vi lese om Alvdal husflidslag som arbeider med å videreføre kunnskapen om 
hvordan å lage stongband. Muddbandet ble brukt til å holde kjørepelsen/mudden på plass. Man 
laget også bånd til annet bruk på denne måten. 
 
Vi har sprangtradisjoner som har holdt seg levende opp til vår tid også i Gudbrandsdalen.   Et fint 
eksempel på dette er alterduken i Vågå kirke.  Alterduken er vevd og brodert med svartsaum. På 
tre sider er alterduken påsydd sprangblonde. Sprangborden er komponert og bregdet av Marie 
Bergenden (1876 - 1930). Nå er denne alterduken «pensjonert» og en nøyaktig kopi er laget.  
Enkelte av spranghåndverkerne har vært lite villige til å lære håndverket fra seg, andre har ivret 
etter å bringe kunnskapen videre til nye generasjoner. 
 
I Norge har det opp mot vår tid mest vært laget sprangarbeider med hullmønster i tynt bomulls- 
eller lingarn.  Dette har vært brukt som pynt (blondekant eller mellomverk) på hjemmetekstiler som 
pyntehåndklær, overlaken og duker. Funnet av strømpeleggen på Jæren viser dog at det i tidligere 
tider har vært laget klesplagg der bruksverdien har vært vel så viktig som prydverdien. 
 
De eldste spor man kjenner til av noe som kan være sprang er avtrykk på undersiden av noen 
leirpotter fra yngre steinalder (jfr. Collingwood). Disse leirpottene er fra den lille byen Rietzmeck 
som ligger mellom Magdeburg og Leipzig i Tyskland. Det ser ut til at leirpottene har stått på et 
underlag som kan være et tekstil i sprangteknikk mens de tørket. 
 
Det eldste funnet av et tekstil i sprangteknikk ble gjort i nærheten av Århus i Danmark.  I en 
kvinnegrav fra eldre bronsealder fant man i 1871 et hårnett laget i tynt fint ullgarn. Det er svært 
dyktig laget med et mønster bestående av flerslyng og horisontale ribber. Dette plagget har 
sannsynligvis blitt båret av en kvinne i de øvre samfunnslag siden graven forøvrig tydelig viser at 
den gravlagte var av fint folk. 
 
Et annet dansk bronsealderfunn er fra Skydstrup nær Haderslev.  I en mannsgrav ble det funnet en 
kappe i ull. Mønsteret på kappen består av en blanding av slyng og diagonalvev. 
 
I 1835 fant man i Haraldskar nær Vejle i Danmark et hårnett i ull fra yngre bronsealder. Dette blir 
noen ganger kaldt dronning Gunnhilds hårnett fordi man vet at dronning Gunnhild skal ha druknet i 
dette området. Fordi sprangteknikken ikke lenger var kjent tok det et helt århundre før man skjønte 
at dette hårnettet var laget i sprang. Det er laget i slyng med hullmønster og er festet til et vevd 
bånd.  I en myr ved Arden i Danmark ble det i 1942 funnet en godt bevart kappe i ull. Denne er 
også fra yngre bronsealder. Mønsteret på kappen er laget med s- og z-slyng i striper.  Fordi 
Sprangteknikken har vært lite kjent har en del sprangarbeider blitt tolket til å være laget i andre 
teknikker, eller man har ikke klart å fastslå hvilken teknikk som er brukt for å fremstille gjenstanden. 
 
De mest innholdsrike arkeologiske funnene av sprangarbeid har vi fra de koptiske gravene i Egypt 
fra år 400 til 700 etter Kristus. Disse gravene ligger hovedsakelig ved Achmin. I dette området er 
det svært tørt, noe som har hindret tekstilene i å bli ødelagt.  Et annet moment er at man gjerne 
gravla de døde i fulle klær og med diverse utstyr.  Tekstilene er laget i lin og ull. Det er både 
hullmønster, mønster av s-slyng og z-slyng, mønster som fremkommer ved bruk av ekstra trådpar 
og flerslyng. 
 
Fra USA har man funn i New Mexico av et bånd bregdet i bomull (1100 – 1300 e.Kr).  Båndet er 
25,40 cm langt og 2,54 cm bredt med hullmønster i slyngteknikk.  Videre har man i Arizona funnet 
et overkroppsplagg uten ermer med hullmønster i slyng og frynser nederst (1300 – 1500 e.Kr.). 
Denne har Carol James kopiert. 
 
De militære magebeltene må nevnes her.  Dette er lange sjal som man i det militære knyttet rundt 
magen.  De var gjerne laget av silke og hadde ofte langsgående striper. De kunne også ha 
hullmønster enten i kombinasjon med striper eller ensfarget. Lengden kunne være inntil drøyt 3,50 
meter og bredden inntil drøyt 75 cm. Farger og striper var ikke tilfeldig, men viste tilhørighet og 



rang. Endene var gjerne kunstferdig utført med frynser og/eller fine dusker. Det var viktig at sjalet 
var tynt og sterkt. I en nødsituasjon skulle det være mulig å bære en (skadd) mann i sjalet.   
 
Utover i Europa har sprangtradisjonen holdt seg lengst i Øst-Europa. Et eksempel er den Kroatiske 
jalba som er både sprangteknikken og hodeplagget i folkedrakten for gifte kvinner i distriktet rundt 
Ozalj. Jalba lages i sprang i kombinasjon med «the circular hem stitch» som kan se ut som 
nålebinding («Novi zivot drevnog umijeca» utgitt av Gradski muzej Karlovac). 
 

 
Jalba fra distriktet rundt Ozalj, Kroatia. 
 
 
De som har oppdaget og lært seg denne teknikken nå har forskjellige innfallsvinkler til dette. Noen 
er opptatt av historien og kopierer mønstre og gjenstander fra arkeologiske funn etc. De er kanskje 
medlem av et vikinglag der sprang inngår som en av flere teknikker man tar i bruk. Man er da 
gjerne opptatt av at det man lager skal være historisk korrekt slik det ville ha blitt laget i den 
tidsepoken man ønsker, kanskje med håndspunnet og plantefarget garn.  Andre utfordrer teknikken 
til å passe inn i dagens motebilde på både kles- og interiørfronten. Da blir det både klesplagg som 
jakker, kjoler og luer, men også andre ting som for eksempel lampeskjermer, vesker og julekuler.  
Bare fantasien setter grenser. 
 
Det er flere facebookgrupper for sprangentusiaster «Venner av sprang» administrert fra Norge og 
«Sprang» administrert fra Nederland er to av dem.  Man kan også finne instruksjonsvideoer etc. på 



nett både på Youtube og for eksempel «Pinterest», Søk da gjerne på engelsk (the sprang) ellers 
kommer det altfor mange treff som gjelder hestesport.  Det bør nevnes at det norske ordet sprang 
også er hva det kalles internasjonalt. 
 
HVORDAN BREGDE   
Sprang er en teknikk der man setter en renning opp i en ramme og arbeider med trådene i forhold 
til hverandre slik at det dannes et tekstil.  Det som tydelig skiller sprang fra vev er at man ikke har 
noe innslag, kun renning. 

Garderobestativ brukt som sprangramme, Agnete Knoph Risvik. 
 
Rammen man benytter er gjerne i tre og måler kanskje 120 cm høyde og 60 cm bredde omtrent. 
Størrelsen på rammen setter begrensning på hvor stort sprangarbeidet kan være. Det finnes 
rammer i mange forskjellige størrelser. Det finnes rammer beregnet på sprang å få kjøpt, en kan 
bestille fra en snekker, bruke en «ramme» som er beregnet på noe helt annet eller lage selv. 
Rammen kan like gjerne være en kvist som er bøyd så den danner en dråpeform opp ned, eller et 



garderobestativ, eller en arbeidsbukk fra en byggevarehandelen, eller . . .bare fantasien setter 
grenser. 
 
Hvis vi tar utgangspunkt i en tradisjonell treramme har denne gjerne huller med noen centimeters 
avstand i sidene. Disse hullene er i flukt med rammen. Gjennom hullene er det tredd en snor (tjukk 
rundstrikk fungerer bedre) slik at snoren blir liggende som skrå tverrstriper på forsiden av sidene 
fra øverst til nederst på rammen.  Videre trenger man gjerne skillepinner. Fire stykker er passe. 
Disse bør være omtrent 10 cm lengre enn bredden på rammen, og 2 til 3 cm. brede. Skillepinnene 
må være helt glatte så de ikke «hekter» i garnet. De bør ha et flatt/eliptisk tverrsnitt og avrundet 
spiss i begge ender.  Egentlig ikke helt ulik det redskapet man bruker til å snu lefsa med på 
steketakka. Det går også med en del sterk tynn snor når vi driver med sprang. Murertråd eller 
anorakksnor for eksempel er det noen som bruker. Garnet man bruker bør være fast tvunnet, glatt 
og solid. Det må tåle en del håndtering, særlig hvis renningen er lang. Dette er viktig. Det kan bli i 
overkant spennende hvis garnet nesten ryker innen man er ferdig med arbeidet. Pent blir det heller 
ikke hvis tråden er slitt før arbeidet er ferdig og det man har lager skal til å brukes. 
 
Du starter ved å sette opp en stram snor (sikringssnor) oppe og nede i rammen med så stor 
avstand seg imellom som lengden på renningen du ønsker å sette opp.  Det ferdige arbeidet vil bli 
kortere enn renningen. Det er derfor nødvendig at minst en av disse snorene er mulig å skyve 
nærmere midten av rammen, alternativt at selve rammen kan skyves litt sammen. Hvor mye 
kortere det ferdige arbeidet blir vil variere med teknikk, garn etc. Renningen settes opp i åttetall; 
altså slik at renningstrådene krysser hverandre mellom sikringssnorene.  Deretter stikker du en 
skillepinne inn i renningen over det stedet der renningstrådene krysser hverandre, og en 
skillepinne under kryssningsstedet. Når du så skyver skillepinnene mot hverandre vil du kunne 
kontrollere at renningen er riktig tredd.  Den øverste skillepinnen tar du så ut. Med den nederste 
skillepinnen presser du så kryssningsstedet opp slik at trådene krysser hverandre tett inntil den 
øverste sikringssnoren.  Skillepinnen trer du inn i en skråsnor (eller strikk) på siden av rammen på 
begge sider helt nede ved den nederste sikringssnoren slik at den holder seg på plass. Isteden for 
skillepinner kan du bruke skillesnor.  Skillesnoren er dobbelt så lang som bredden på rammen 
pluss pluss.  Midten av skillesnoren bindes fast i siden på rammen slik at du i praksis har to 
skillesnorer. Du kan gjerne ha flere skillesnorer og gjerne i begge sider av rammen. Det kan være 
en god hjelp å sette opp en hjelpetråd på hver side av renningen i hele renningens lengde. Nå kan 
bregdingen begynne. 
 
Når du har laget en rad med slyngninger og dermed skapt et nytt skille sikrer du dette ved å tre en 
skillepinne i dette nye skillet. Dersom du bruker skillesnor drar du denne inn i det nye skillet og 
knyter den fast på motsatt side av rammen. Deretter presser du det nye skillet ned til nederst i 
renningen tett over den forrige skillepinnen. La den nye skillepinnen bli værende i arbeidet og fest 
den i skråsnora på siden.  På neste rad skal de trådene som sist ble slynget sammen gå hver sin 
vei og slynges sammen med en tråd fra naboslynget. På raden deretter vil de trådene slynges 
sammen som ble slynget sammen for to rader siden. Slik veksler det hele tiden nedover. Den 
ytterste tråden vil være enslig på annen hver rad.  Hvis du bruker hjelpetråd som nevnt ovenfor 
inkluderer du denne i arbeidet på de radene der den ytterste tråden ville manglet en partner å 
slynge seg om. Fortsett slik til det ikke er flere ledige skillepinner igjen. 
 
Nå kan du sjekke om det har blitt noen feil. Hvis du finner feil og må rette opp er det greit å ta ut de 
siste skillepinnene (en om gangen) og løse opp radene til du kommer til raden der feilen oppstod.  
Det må alltid være minst en skillepinne igjen i arbeidet, ellers blir det kaos. Hvis du ikke finner noen 
feil kan du ta ut den nederste skillepinnen og presse den neste skillepinnen helt ned, og stramme 
til med hendene, så fortsetter du med neste skillepinne på samme måte til det er en skillepinne 
igjen. Den fester du i sidene helt nederst og så kan du fortsette å bregde. På denne måten vokser 
arbeidet både ovenfra og nedenfra samtidig.  Til enhver tid vil arbeidet nedenfor midten av 
renningen være speilvendt av arbeidet øverst. Det er viktig å følge med på at arbeidet blir like fast 
oppe og nede. Det har lett for å bli løsere nede enn oppe eller omvendt. Da vil arbeidet vokse 
raskere i den enden det blir løsest.  Det er ofte ikke ønskelig. Å få arbeidet jevnt krever litt trening.  
Når avstanden mellom øverste og nederste del har krympet til drøyt 10 cm. må du bestemme deg 
for hvordan du vil avslutte arbeidet.  Det er to måter å gjøre dette på. 



 
Du kan avslutte ved å klippe opp på midten og for eksempel knyte knuter for å hindre at det rakner. 
Dette er vanlig der man ønsker frynser som et dekorelement, ofte på blonder med hullmønster. 
Alternativt kan man holde på til øvre og nedre del møtes helt på midten og sikre skillet på en eller 
annen måte. Denne sikringen kan for eksempel være at man trer inn en tråd. En annen sikring kan 
være å hekle en luftmaskerad enten med en ekstern tråd eller med renningstrådene. En slik 
luftmaskerad vil danne en markert midtlinje som er karakteristisk for sprangarbeider. 
 

 
Pulsvanter laget av Bjørg Natvik, Fetsund. 
 
Det er tre grunnleggende forskjellige måter å lage sprang på.  Disse heter på engelsk interlacing, 
interlinking og intertwining. Vi har ikke noen tilsvarende begreper på norsk, men jeg prøver meg 
frimodig med henholdsvis diagonalvev, slyng og diagonaltvinn.   
 
Ved diagonalvev slynger man ikke trådene om hverandre, men lar dem kun krysse hverandre slik 
at de blir liggende på skrå i rett linje i tekstilet. Man kan gjerne kalle disse enkle kryssningene et 
halvt slyng. Diagonalvev kan varieres ved at man lar trådene krysse en eller flere av trådene som 
ligger i motsatt retning. Jo flere tråder man krysser over jo tykkere blir tekstilet. Når man i 
diagonalvev lar trådene krysse kun en tråd i motsatt retning kan det lages hullmønster. 
Diagonalvev er ikke den mest brukte typen sprang, men ei heller den minst brukte. 
 
Ved slyng, som er den mest brukte typen sprang, slynger man trådene om hverandre. Dersom 
tråden som kommer inn i slynget fra venstre legges over den som kommer fra høyre for så å legge 



seg underst på vei ut av slynget kalles det S- slyng. Om trådene legger seg motsatt kalles det Z-
slyng. Ved å bruke Z-slyng og S-slyng i forhold til hverandre kan man danne mønster.  Det kan 
også dannes hullmønster i sprang, enten ved å åpne et slyng i forgående rad eller ved å unnlate å 
slynge to tråder sammen. Ved enkeltslyng (når tråden går inn i slynget, om den andre tråden og 
rett ut til samme side som den kom fra) vil tråden til enhver tid befinne seg like langt fra kanten av 
arbeidet. 
 
Dersom man slynger trådene halvannen gang om hverandre (kalt dobbeltslyng) får man et løsere 
tekstil. Ved bruk av dobbeltslyng vil trådene forflytte seg på skrå sidelengs i arbeidet. Dette brukes 
gjerne hvis man har en renning med flere farver. I et slyng kan trådene gjerne slynges halvannen, 
to, to og en halv, tre eller flere ganger om hverandre.  Dette kan vi kalle flerslyng.  Jo flere ganger 
trådene slynges om hverandre, jo løsere blir tekstilet. Når det brukes noen og et halvt slyng vil 
tråden gå ut av slynget på motsatt side av den siden tråden kom inn i slynget. Dette medfører at 
trådene forflytter seg på skrå sidelengs i arbeidet som nevnt ovenfor. 
 
Diagonaltvinn er den minst brukte typen sprang både i dag og historisk. Her tvinner trådene seg 
om hverandre to og to samtidig som de legger seg diagonalt i arbeidet.  Diagonaltvinn er virkelig 
for viderekomne bregdere.   
 
Det går helt fint å bruke diagonalvev, slyng med både enkeltslyng og flerslyng, og diagonaltvinn om 
hverandre i sammen arbeid, gjerne også med hullmøster. Da er det viktig å være oppmerksom på 
at de forskjellige mønstrene kan bygge forskjellig i høyden og i forskjellig grad «konsumere» 
renning. 
 
Det er flere måter å lage mønster i sprangtekstiler.   
 
En måte å lage mønster på er å ha to eller flere renninger med hver sin farge bak hverandre i 
rammen.  Mønsteret fremkommer da ved at man trekker den bakre renningen frem der man 
ønsker at dennes farge skal være synlig. Den fremre renningen blir da liggende bak.  På denne 
måten blir for- og baksiden motsatt av hverandre. Renningen bak trenger ikke være i samme 
bredde som frontrenningen.  Det fungerer også med en smal ekstrarenning eller bare noen trådpar 
bak som trekkes frem ved behov. 
 
Flettemønster som i strikking er også mulig i sprang.  Det gjøres i prinsippet på samme måte. 
 
Et sprangarbeide trenger ikke nødvendigvis bli et firkantet stykke tekstil.  Dersom en trenger en 
sylinderisk form kan en sette opp en sylinderrenning.  Da har man to lag med renning bak 
hverandre og lar dem henge sammen i sidene.  Det praktiske med dette er at man slipper å sy 
sammen i siden. Hvis det er mønster kan sammensying ellers være ganske plundrete og kreve en 
del hodebry å få det til å passe pent sammen.   
 
Det er også mulig å renne og bregde en sirkulær renning; altså en renning som går i ring.  Slik kan 
man for eksempel lage et slikt ringskjerf om har vært så moderne en stund nå. En kan også bruke 
en falsk sirkulær renning.  Det er en grei løsning når renningen er lengre enn rammen er høy til. En 
fordel ved både sirkulær og falsk sirkulær renning er at man kan arbeide i vekselvis i den ene og 
den andre enden av renningen.  Dersom arbeidet har lett for å bli fastere oppe enn nede eller 
omvendt vil man kunne utjevne dette ved å arbeide litt fra hver kant. En annen fordel ar et det 
gjerne er mulig å dra renningen rundt. Med en slik bevegelig renning er det lettere å finne en grei 
arbeidsstilling som belaster skuldre og nakke minst mulig. Det er ikke tvingende nødvendig å feste 
renningen i underkant.  Dersom man ønsker det kan man la renningstrådene henge løst. Man må 
etter hver ny rad «gre» skillet helt ut nede. Det vil da kun danne seg tekstil oppe, og man får ingen 
møtelinje på midten. Når man er ferdig med et slikt arbeide må endene sikres med knuter eller på 
annen måte. 
 
Dersom man ønsker et tekstil som øker i bredde vil man kunne bregde i seksjoner.  Om man for 
eksempel har en renning på 100 cm kan man sette opp en stram snor i skillet på tvers av rammen 
40 cm nedenfor toppen av renningen.  Når man har bregdet en rad skyver men skillet ned til den 



nye tverrsnoren.  Slik fortsetter man til hele renningen ovenfor snoren er bregdet og midtlinjen er 
sikret. Så setter man opp en ny tverrsnor der den ubearbeidede delen av renningen starter. Mellom 
denne nye tverrsnoren og den nederste tverrsnoren setter man så opp en ny renning med 
tilleggstråder i det antall man ønsker. På neste rad vil hvert slyng bestå av en tråd fra gammel 
renning og en tråd fra ny renning. Slik vil bredden på arbeidet øke på grunn av de tilsatte trådene. 
Arbeidet kan på denne måten økes i bredden flere ganger. Det kan også settes til tråder på siden 
av gammel renning. 
 
 

 
Eksempel på renning med forlengelse uten tillegg i bredden 
 
I utgangspunktet kan sprangarbeidet ikke bli større enn rammen.  Det er ikke helt riktig. Det å sette 
til tråder som beskrevet ovenfor kan også brukes til å gjøre renningen lengre uten at den 
nødvendigvis blir bredere. Man setter da opp en renning der annethvert trådpar er for eksempel 
dobbelt så langt som de andre. Man bregder så den delen av renningen som er dekket av alle 
trådparene. Deretter setter man til en ny renning som dekker de lengste trådparene med like stort 
antall som dem slik at man får like mange tråder som i øverste del.  Denne nye renningen kan 
være så lang at den både dekker trådene fra den gamle renningen og strekker seg like langt 
nedenfor denne.  Og slik kan man fortsette i det uendelige. 
 
 Det er også mulig å gjøre renningen «endeløs» sidelengs.  For å få dette til må man i den ene 
siden av arbeidet ekskludere en ny tråd for hver rad til man har bregdet helt inn til midten. Det vil 
da bli en trekant i den ene siden med ekskluderte tråder. Det meste av den delen av arbeidet som 
er ferdig kan man da ta ut av rammen. Så setter man opp ny renning der det har blitt ledig plass på 
sikringssnorene, og fortsetter å bregde. Dersom man ønsker å sette til enda mer renning senere 
må man forberede dette ved igjen å ekskludere en ny tråd for hver rad og så videre. 
 



 
Eksempel på sidelengs «endeløs renning», Agnete Knoph Risvik. 
 
Man skulle tro at det ikke vil være mulig å lage sprangarbeider med trekantet fasong, men joda, det 
er mulig. For å få til trekantform må man feste sikringssnorene på skrå i rammen slik at de møtes 
på den ene siden av rammen og er festet henholdsvis høyt opp og langt nede på den andre siden 
av rammen. Når man så renner på disse sikringssnorene er det viktig å være nøyaktig og utvise 
«fingerspitzgefühl». Man bregder i hele renningens bredde fra starten.  Etterhvert som det blir 
trangt i midten av arbeidet korter man inn radene ved å ekskludere trådene etterhvert som de 
møter midten. 
 
Det er også mulig å lage et trekantet stykke ved å ekskludere en eller flere tråd (-er) i den ene eller 
begge sider av arbeidet for hver rad eller sjeldnere inntil alle tråder er ekskludert. Man får da et 
trekantet arbeid oppe i rammen og et tilsvarende nede i rammen. De ekskluderte trådene langs 
kanten må da sikres med knuter eller på annen måte.  Dette er aktuelt for eksempel om man lager 
et sjal hvor det vil være passende med frynser. 
 
I Colombia i Sør-Amerika lager man hengekøyer i «sprang» på en litt annen måte.  Her settes det 
ikke opp en renning for så å bregde.  To staur står i bakken med passelig avstand for lengden på 
hengekøya som skal lages.  Mellom disse staurene strekkes tråden samtidig som man med 
skyttelen trer tråden under tråden i forrige rad bortetter hele veien mellom staurene.  Når det 
arbeides på denne måten blir det ikke noen møtelinje på midten slik det nødvendigvis blir når man 
arbeider i ramme. 
 
Å sette sammen flere stykker i sprang er ganske greit.  Endene som har vært festet til 
sikringssnoren har små hendige løkker som det er lett å hekte sammen med en heklenål. Det blir 
litt som å feste sammen lengder i gimping. Man kan enten bare hekte løkkene i hverandre eller 
bruke en ekstern tråd, alt etter hva som passer. Det er bare å bruke fantasien.  Skal man sette 
sammen to stykker side mot side er det kjekt å ha brukt en hjelpetråd som beskrevet høyere opp.  
Den tråden man bruker til å sy stykkene sammen med skal da bare følge hjelpetråden og gå 
nøyaktig der den går på begge stykkene.  På denne måten vil sømmen bli helt usynlig fordi 
sammensyingstråden da vil bli liggende helt slik den ville ha ligget dersom de to stykkene hadde 
vært bregdet i ett stykke.  Dersom man skal sette sammen siden av et stykke med enden av et 
annet stykke for eksempel et erme med en bole er det ikke vanskeligere enn om stykkene hadde 
vært strikket.  Fest sammen med klyper og sy så pent som mulig med samme tråd som du har 
bregdet med. 
 



Man kan lage en gjenstand med kun sprangteknikk eller i kombinasjon med andre teknikker. 
Mellomverk er nevnt. Kombinasjon med strikking, hekling eller andre «garnteknikker» fungerer helt 
utmerket. En genser i sprang kan få heklede avslutninger på ermer og bole.  Et sydd skjørt kan få 
påsydd blondekant i sprang.  En veske i sprang kan få brikkevevde håndtak eller skulderreim. 
Ingen ting er umulig før du har prøvd. 
 

 
Bunadforkle med mellomverk i sprang laget av Bjørg Natvik, Fetsund 
 
 
HVA HAR FET HUSFLIDSLAG GJORT 
Fet Husflidslag fikk inspirasjon til å utforske sprang via bøkene til Herborg Wahl.                                                                         
Laget hadde kurs i sprang høsten 2013 med Herborg Wahl som lærer. Allerede våren 2014 ble det 
startet sprangring senere kalt Læringsverksted-Sprang. Antall deltagere har på det meste vært 8 
stk. Vi møtes en gang pr mnd. Våren 2014 ble det også laget en video hvor Herborg Wahl viser 
hvordan en lager sprangarbeid. Da produktet var ferdig arrangerte husflidslaget «filmkveld» den 
22.05.2014 med innbudte gjester hvor videoen ble vist. Videoen ble også lagt ut for salg. Den 
ligger nå på nettsiden. 
 
Læringsverkstedet fikk kontakt med Sylva Antony Cekalova, Praha, Tsjekkia, siden hun kjøpte 
bøkene til Herborg, og gjennom Sylva ble vi også introdusert for Carol James, Winnipeg, Canada. 
Carol er opptatt av historiske sprangtekstiler. Som nevnt ovenfor har hun laget en kopi av 
overkroppsplagget funnet i Arizona USA.  Hun har også laget en kopi av Georg Washingtons 
mageskjerf (sash) og har utgitt flere bøker om sprang. Carol er stadig på farten rundt om i verden 



med kurs, worshops og innsamling av kunnskap. 
 
I juni 2016 arrangerte Fet Husflidslag internasjonalt sprangseminar, med deltagere fra hele landet. 
Vi hadde invitert Sylva Antony Cekalova og Carol James som begge kom og deltok med 
forelesninger. Forelesninger ble også holdt av Bodil Dago fra Kirkenes og representanter fra 
Arendal Husflidslag. Sylva ledet også en workshop der hun lærte bort hvordan å lage en 
sprangramme av en kvist. Seminaret ble en stor suksess med ca. 20 deltagere fra hele landet fra 
Kirkenes i nord til Arendal i sør. Flere husflidslag var representert. 
 

 
Sylva Antony Cekalova 

 
Deltakere på sprangseminaret 

 
Flerfarget, bregdet bukse 

 
Høsten samme år reiste 6 personer fra læringsverksted sprang til Praha for å lære flere 
sprangteknikker av Sylva. Det ble noen spennende dager med mye informasjon. Hvor tålmodige 
Sylva hjalp til hver gang det ble en feil i arbeidene våre.  Vi bodde på et lite hotell hvor vi fikk 
servert frokost. Middag spiste vi ute sammen med Sylva.   
               

   
      Gjengen utenfor hotellet ved Ozalj.             Servise med sprangdekor på hotellet vårt 
 
Kontakten med Sylva gjorde at vi ble invitert til Ozalj, Kroatia for å delta med egne sprang 
produkter på utstilling våren 2017 og våren 2018. Vi holdt i 2017 et foredrag om den norske 
sprangtradisjonen. Utstillingen ble arrangert av Zavicajni muzej, ved President of KUD «Kljuc» Trg 
Marina Puljak og Director og Regional museum Ozalj Stjepan Bezjak. Hotellet vi bodde på hadde 
avtrykk av sprang på serviset som bildet viser. 
 
Utstillingene som hadde startet 1915 med inviterte utstillere fra hele Kroatia. Det var mange 
nydelige kniplingsarbeider, denne teknikken er veldig utbredt i Kroatia.  I området Ozalj er 
hodeplagget til kvinnenes festdrakt laget i sprang. Disse arbeidene ble stilt ut samtidig satt 
personer og viste hvordan de laget disse hodeplaggene. Fra Tsjekkia ble sprangarbeider utstilt av 
Sylva og Hana Hurtikova.     
           
For å hedre Herborg Wahl på hennes nittiårsdag i desember 2019 laget vi et stort veggteppe i 
sprang. Ideen til arbeid kom fra Sylva.  Hun stod for design og ledet arbeidet gjennom hele 



prosessen. Hele arbeidet er laget i «dobbeltslyng» i tre seksjoner. Først med to separate renninger 
som etter hvert smeltet sammen til et helhetlig bilde på samme måte som elvene Glomma, Leira 
og Nitelva smelter sammen i deltaet.  
 

 
Sylva med medlemmer i 
spranggruppa i arbeide med 
jubileumsteppet til Herborg Wahls 
90 årsdag. 
 

 
Herborg Wahl, nestor i 
Spranggruppa, 
sammen med Agnete 
fra Fet og Hana fra 
Tsjekkia 

 

 
I februar 2019 kom en sylte forkjølet høygravid Sylva sammen med sprangvenninne Hana til Fet 
hvor vi jobbet en langhelg med veggteppet. Det ble mange timer hver dag, hvor hele sprangringen 
deltok og Herborg koste seg stort.  Vi kunne jobbe flere samtidig på en stor ramme utlånt fra 
Husflidskonsulenten i Akershus. Etter Sylva og Hana var reist hjem gjensto mye monteringsarbeid 
som vi brukte resten av vårens og det meste av høstens møter på. Men endelig før jul 2019 kunne 
arbeidet avdukes sammen med mange deltagere til fest. Hana og Sylva kom hele veien fra 
Tsjekkia.  Babyen var også med i en herlig bæresele som Sylva selvfølgelig har laget i sprang. I 
bladet Norsk Husflid nr. 1/2020 står det om sprangarbeidet med bilde av veggteppet som måler 
125 x100 cm. 
 

 
     Bildet vi laget i anledning Herborgs 90 års dag. 
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