
Föreläsning 
Detta manus kan ni använda i samband med att ni täljer nålar för nålbindning, eller när ni 

nålbinder. Använd manuset i vilken utsträckning och hur du vill.  

Nålbindning är en historisk teknik som brukar beskrivas som föregångaren till stickning. Det 

är en teknik som man tror har funnits ända sedan innan år 0. Det finns ett egyptiskt fynd på en 

nålbunden strumpa från omkring 600 år f. Kr. Nordiska fynd finns från vikingatid och framåt.  

När man nålbinder använder man en nål som är ca 10cm lång, och oftast grova och tjocka 

ullgarner. Nålen är oftast lite tjockare, och tunt garn skulle göra plagget väldigt glest. Om man 

jämför med stickning så tar det betydligt längre tid, och man kan inte repa upp och göra om 

lika lätt. Stickning kan man också göra väldigt elastiska plagg av. När man nålbinder kan det 

däremot vara lättare att skapa former på fri hand utan att ha ett mönster än med stickning, men 

plaggen blir väldigt stumma och tänjer sig inte.  

Ofta när man nålbinder gör man det runt runt som i en spiral, och oftast är det mindre plagg 

som skapas, bland annat för att det är en tidskrävande teknik. Exempel på föremål är vantar, 

mässor, halsvärmare, handledvärmare och andra föremål som är mest runda.  

Ni ska få testa på att både nålbinda, och att tälja själva nålen. Och så var det förr i de allra 

flesta hushåll. Den största delen av Sveriges befolkning var bönder och hade inte råd att köpa 

tyger, kläder eller de flesta föremål. Så man fick helt enkelt tillverka sina kläder själva. Det 

var hela processen från att klippa får eller odla lin till att spinna garn, väva, sticka eller som i 

det här fallet nålbinda. Det var en väldigt tidskrävande process, vilket innebar att när man väl 

hade ett plagg så var det plagget man hade. Kläder gick i arv och man lappade och lagade i 

flera år.  

Ofta hade människorna på gårdarna så mycket arbete att göra under sommaren med odling, 

djur och underhåll av byggnader att tillverka kläder var något man ägnade framför allt vintern 

åt. Men såklart kunde de som vaktade kor passa på att nålbinda eller laga kläder, när de inte 

kärnade smör eller hämtade bortsprungna djur.  

Den allra mesta textilberedningen skedde av kvinnor och barn. Det var något som skedde 

inom den kvinnliga sfären, och också därför som vi än idag i stor grad förknippar textilt 

handarbete med kvinnor, även fast det har funnits och finns många män som även de är 

kunniga inom området. Det berodde helt enkelt på att på den tiden fanns det patriarkala 

hierarkier, alltså uttalade eller outtalade sociala nivåer som sa att män har högre social rang. 

När någonting väl var manligt eller kvinnligt kodat var det en typ av social regel som var svår 

att ändra på. 


