
Oppgave  B: Tinntrådbroderi 

Oppgave:  
I denne oppgaven skal eleven sy et tinntrådbroderi med utgangspunkt i en av tegningene som ble 
laget i den første oppgaven. 
Forarbeid:  
Finn ut hvordan tinntråd tradisjonelt har vært framstilt i samisk kunsthåndverk: Hvor fikk samene 
tilgang på tinn og hvilke verktøy ble brukt for å fremstille tinntråd? 
Tinntrådbroderiet: -se bilder 

1. Tegn opp ønsket ornament på papir og overfør det på vliselin. 
2. Stryk vliselinet bak på skinnet eller tekstilen som skal broderes (for eksempel forstykket på 

kaffeposen.) 
3. Dra vekk litt tinn fra tråden, slik at det er en trådstump å feste med. 
4. La tinntråden følge opptegningen (på baksiden) og sy den fast jevnlig  
        med fin, gjennomsiktig senetråd. 
5. Når hele mønsteret er brodert trekkes igjen litt  tinn av tråden og den festes. 
 
(tips: syr du rett i skinnet, bruk vanlig synål, ikke skinn-nål. Reinskinnet er mykt og lett å sy i og 
skinn-nålen lager grovere hull)     

 

Ferdighet: 
 

Kunne klippe i skinn/tekstil etter en mal. 
Kunne tegne opp og overføre et mønster på vliselin. 
Kunne feste og sy fast tinntråd etter et planlagt ornament. 

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-
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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: 
 

Duodji  - samisk kunsthåndverk 

Oppgavens tittel: 
 

Tinntrådbroderi 

Oppgavens lengde: 
-tid/timer 
 

3-5 t. 

Produkt/teknikk: 
 

Produkt: Tinntrådbroderi – kan brukes videre som del av kaffepose. 
Teknikk: Mønsteroverføring, klippe i skinn/tekstil, søm. 

Materialer og 
verktøy: 
 

Reinskinn/ullfilt, tinntråd, vliselin, tinntråd (f.eks.0,35mm), nylontråd, 
synål/skinnnål, saks, penn. 

Metode: 
 

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

noe teori. 

Forslag til 
vurderingskriterier: 

Utførelse/teknikk: I hvilken grad tinntråden følger det opptegnede mønsteret. 
                             God plassering av ornamentet på flaten. 
                             Forståelse av teknikken: Festing av tråd, oppbygging av   
                             broderiet og stingavstand. 
     

 


