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Fakta om sprang (fra www.snl.no)

Sprang er en fletteteknikk hvor garnet spennes ut mellom to kjepper, på en ramme eller lignende.
Trådene, som blir liggende parallelt, slynges innbyrdes og kan danne ulike mønstre.

Teknikken har vært utbredt over store deler av verden og de eldste funnene er fra Egypt fra omtrent år 2000 fvt. 
I Norden har den vært kjent helt fra bronsealderen. De eldste funnene i Norge er datert år 300–400 evt. og er utført i ull. 
I Osebergfunnet fra første halvdel av 800-tallet er det blant tekstilredskapene en ramme man antar har blitt brukt til sprang.
Teknikken har i Norge vært mye brukt til å lage pyntegjenstander, som duker, pyntehåndklær og gardiner.
I Valdres har skikken med julehåndklær med dekor i sprang, de såkalte kristnateppene, holdt seg til vår tid.

En annet norsk navn på teknikken er bregding.

https://snl.no/garn
https://snl.no/Egypt
https://snl.no/Norden
https://snl.no/Bronsealderen
https://snl.no/Osebergfunnet


Kurs i regi 
Vågå 
Husflidslag

• Sprangkurset til Vågå Husflidslag starta 25.januar 2020 med 6 deltakere, og Elin 
Marit Andgard som kurslærer. Det ble etter hvert corona-stopp, men vi fortsatte med 
noe digitale møter utover sommeren. Det ble avslutta med 3 fysiske kurs på høsten. 
Kurset ble ferdig 21.november 2020. Totalt 28 timer

• Innholdet i kurset: Kort innføring I teknikken. Renne et sprang, Det grunnleggende
Z-slynget, og lage hull slik at det bli mønster. Lære to ulike avslutnigner.

• Målet er at deltakerne I løpet av kurset skal lage et sprangarbeid. Det kan feks bli
til en blonde, mellomverk, lampeskjerm, hansker, gardiner, vesker, klær mm.

• Det ble opprettet en messengergruppe for kursdeltakerne. Der hadde de kontakt
gjennom hele kurset, og kunne spørre etter hjelp, eller gi hjelp til den som lurte på
noe. Kurslærer Elin Marit spilite inn videoer og la ut på gruppa slik at deltakeren
kunne se hvordan det skulle gjøres.
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Bilder fra sprangkurset
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Slik ser et 
sprangarbeid ut
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Utstilling og 
demonstrering 
av sprang

• Sommeren 2021 hadde Vågå Husflidslag utstilling i Ullinvin med div 
sprangarbide. Vi samla inn fra forskjellige, og laga en fin utstilling i Studer`n 
sammen med en saalgsutstilling av andre produkter laga av medlemmer i 
husflidslaget.

• Sprang var også demonstrert ute i tunet på lørdager, så folk som var 
interessert i teknikken kunne komme å se på hvordan det skulle gjøres. 
Utstillingen var svært svært godt besøkt. Den var i utgangspunktet åpen hver 
lørdag fra juni til september, men det hendte at folk spurte pent om de fikk 
komme andre dager også, og det forsøkte vi å ettrkomme så godt vi kunne
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Bøker om Sprang


