
Oppgavens tittel: Flettesnor med 4 tråder og 3 farger. 
Eksempler på bruk av snorer i duodji. 

Tema: Bli kjent med duodji, samisk håndverk. Fletteteknikk. Samiske farger.

Produkt/teknikk: Snor flettet av ulltråd. 

Materialer: Tykk ulltråd i fargene rødt, blått, gult, grønt pluss sort, hvitt, brunt

Verktøy: Saks. Flette med fingrene. Bind den ene enden av snora fast til noe. 
Fagbøker, Internett.

Oppgave 1. Du skal flette en snor med 3 forskjellige farger. 
Typiske farger som samene bruker er rødt, blått, gult og grønt. 
Finn ut litt om hva disse fargene symboliserer. Mange andre farger 
brukes også. Her kan vi f.eks. bruke sort, hvitt, brunt i tillegg. 
Velg 3 av de nevnte fargene, gjerne ut fra hva de symboliserer. 
Klipp til 4 tråder litt lenger enn snoren skal være. Du skal ha 1 tråd 
av hver av fargene pluss 1 tråd til av en av fargene fordi du skal 
flette med 4 tråder. Det er litt vanskeligere enn å flette med 3 
tråder. 
Fletting: (Se illustrasjon under.) Legg de fire trådene sammen og 
knyt en knute i den ene enden. Knyt en hyssing rundt knuten og 
bind fast til et bordbein eller noe annet fast. Hold de to trådene 
med lik farge i høyre hånd og de to andre trådene i venstre hånd. 
Den ytterste tråden legges over 2 tråder og så under 1 tråd tilbake. 
Da skal du ha flettetråden i samme hånd som den kom fra, men 
den ligger nå som nr 2, ikke ytterst. Så gjør du det samme fra den 
andre siden. Fortsett slik annenhver gang fra høyre og venstre side 
helt til snora er ferdig. Slå en knute på enden. 

2. Bruk av snorer i duodji: finn eksempler i Várjjat Sámi Museas 
samling, http://www.varjjat.org/web/index.php?
odas=241&giella1=nor. 

3. Klassen diskuterer og finner ut hva vi skal bruke våre snorer til. 

http://www.varjjat.org/web/index.php?odas=241&giella1=nor
http://www.varjjat.org/web/index.php?odas=241&giella1=nor


Illustrasjon av fletteteknikken:


