
Oppgave A: Ornamentikk i tinntrådbroderi. 

Oppgave:  
Ornamentikk i tinntrådbroderi: 
Bringeklede er et eksempel på bruksforemål der vi finner ornamentikk i tinntrådbroderi. På noen 
bringekleder er det brukt en rombisk form som senter for ornamentikken med tilførte korsarmer. Maja 
Dunfjell (se fagstoff) knytter en forståelse av den rombiske formen til førkristen religionsutøvelse: det 
er en likhet mellom det rombiske ornamentet i tinntrådsbroderiet og det som man finner på 
skinnflaten på runebomma (også kalt trolltromme, sjamantromme og gievrie- et samisk instrument). 
En slik rombisk form er beskrevet i etnografiske og religionshistoriske kilder som solsymbol. De fire 
retningene ut fra romben kan tolkes som de fire himmelretningene. 
Korset i ulike variasjoner finner vi også igjen i samiske tinntrådarbeider;  Korssymbol, i ulike 
variasjoner, også stilisert, referere til Gudinner, som urmoderen Maadteraahka, som beskytter og 
hjelper. 
 
I denne oppgaven skal eleven du finne fram til eksempler på ornamentikk brukt i samisk 
tinntrådbroderi og forsøke å besvare noen spørsmål: 
Hva kjennetegner et ornament? 
Gi eksempler på hvilke samiske bruksformål denne type broderi vært tatt i bruk. 
Tegne 3 eksempler på ornamenter som har vært brukt i samiske tinntrådsbroderier og finne ut hva 
slags betydning de kan ha. 

 

Ferdighet: 
 

Bli kjent med og kunne gjengi ornamentikk brukt i samisk tinntrådbroderi ved 
bruk av tegning. 

Fagstoff: 
 

Tjaalehtjimmie, Form og innhold i sørsamisk ornamentikk, Maja Dunfjeld, utgiver: 

Saemien Sijte, Snåsa 2006, ISBN 82-993781-6-8 

Samisk form og tradisjon, Hans Mårtensson, ICA Bokförlag, ISBN 91-534-1963-

4 

Håndbok i DUODJI samisk kunsthåndverk, Máret Hætta, Bjørn Aarseth m.fl., 

Forlaget Vett &Viten, ISBN 978-82-412-0197-4 

Tenntrådsbroderier, Mona Callenberg, ICA Bokfõrlag, ISBN 91-534-1816-6 

Tema: 
 

Ornamentikk vi finner i samisk kunsthåndverk – duodji. 

Oppgavens tittel: 
 

Ornamentikk i samisk tinntrådbroderi. 

Oppgavens lengde: 
-tid/timer 
 

2-3 t. 

Produkt/teknikk: 
 

Tegning 

Materialer: 
 

Tegnepapir, gråblyant . 

Metode: 
 

Individuelt arbeid under veiledning, felles instruksjon, praktisk arbeid, men også 

noe teori. 

Forslag til 
vurderingskriterier: 

Grad av forståelse for hva som kjennetegner et ornament. 
Utførelse: Grad av nøyaktighet og tydelighet i opptegning. 
Kjennskap til ornamentets betydning. 

 

 


