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Inledning 

Jag började sticka rätt sent i mitt liv men när jag väl lärde mig grunderna från min mor gick 

det snabbt. Samtidigt som jag lärde mig tekniken, intresserade jag mig för stickningens 

historia och gamla mönster. Jag samlade på mig mönster från 1800-talet till modern tid och 

fann beskrivningarna från 1800-talet extra intressanta. De tidigaste beskrivningarna hade 

varken illustrationer eller andra antydningar på utseendet av den färdiga produkten och 

mönstren sågs som ett mysterium för mig. Jag blev fascinerad av den mängd böcker som 

fanns från den tiden, men även av beskrivningarnas innehåll. Det var allt från klädesplagg, 

underkjolar, strumpor till väskor och dukar i olika material. Materialen som togs upp i 

böckerna var olika naturmaterial som bomull, ull och silke. Det fanns även i vissa upplagor 

glaspärlor, vilket fick mig att undra över vilka böckerna var riktade till.  

Stickningens historia är svår att precisera. Det beror på att få alster klarat sig och finns 

bevarade, då fibrerna har brutits ner genom tiderna. Få arkeologiska fynd av stickade föremål 

och tillhörande material, gör att tekniken är svår att fastställa i en historisk kontext (Kate 

Lampitt Adey 2016 s. 33). De äldsta och hittills funna stickade objekten som klarat tiden, har 

mestadels varit från de högre stånden. Främst för att dessa inte burits i samma utsträckning 

som arbetarklassens välanvända kläder och tillbehör (Sandy Black 2012 s. 9).  

Historien om stickningen har även försvårats av själva ordet, då stickningen inte fått ett eget 

ord för tekniken i det skrivna materialet. Ordet för stickning, eller knitting på engelska, verkar 

inte ha använts förrän 1500–1600 talet i norra Europa, vilket försvårar letandet av tekniken i 

skriftliga källor (Helen M Bennet 1981 s. 37–39). Stickningens historia har även komplicerats 

genom att stickningen liknar andra tekniker. Ett exempel av de tidigaste fynden av ”stickning” 

i Victoria & Alberts museum är ett par koptiska sockor [coptic socks] som hittades i Egypten 

och som har blivit daterade kring 300–400-talet. Sockorna har rubricerats som stickning, men 

vid en reproduktion har man funnit att de varit gjorda i en teknik liknade stickningen i 

utseende, kallad nålbindning (Black 2012 s. 9–10). Det tidigaste fragmentet av ”äkta” 

stickning som finns i Victoria & Albert museums samlingar är från 1100–1200 talet i form av 

en flerfärgad socka (Black 2012 s. 11). 

På grund av den ringa kunskapen om stickningen i det förflutna och eftersom få fynd är 

bevarade, är det inte lätt att klargöra stickningens historia. Mycket ligger i dimman av 

spekulationer och antaganden. Även om tekniken är väletablerad i under 1500-talet och visar 
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på en teknisk skicklighet i objekten som återfinns, är stickningens historia diffus (Black 2012 

s. 15).  

I England under 1600-talet och in mot 1700-talet stickade ett flertal människor från olika 

samhällsskikt och många från de fattigare skikten stickade för att få en inkomst. Dock sågs 

stickningen som en syssla främst för barn, samt vuxna av det kvinnliga könet och män som 

stickade var inte lika vanligt. Under dessa två århundraden var det även vanligt att skolor 

skapades för att lära människor att sticka, särskilt för de som hade det sämre ställt, som fattiga 

och föräldralösa (Lesley O’Connell Edwards 2010 s. 70, 73–74). 

Frågorna i min undersökning började att hopa sig och särskilt rörande stickningens status. Hur 

såg man på stickningen under 1800-talet, när dessa böcker gavs ut och vilka var böckernas 

målgrupp?  Eftersom innehållet i handböckerna var speciellt, med material och typer av 

mönsterbeskrivningar, undrade jag om innehållet kunde berätta mer om hur man såg på 

stickningen som teknik.  

Då stickningens historia har varit diffus genom tiderna bestämde jag mig för att ta reda på lite 

mer om 1800-talets syn på stickningen, för att se hur människorna som levde då, såg på 

stickningen. Till min hjälp tog jag böcker som publicerades under tiden inom ämnet. I denna 

uppsats kommer jag därmed att undersöka vad för status stickningen hade under 1800-talet på 

de brittiska öarna och vilka böckerna var riktade till. 

Handstickningen har inte belyst lika väl som den industriella stickningen i olika forskningar, 

likaså finns det inte mycket forskat kring stickbeskrivningar. Det finns en pågående forskning 

om stick- och virkbeskrivningar av Hanna Bäckström (2017) och det är den enda jag hittar 

inom ämnet. Andra författare som Richard Rutt (1987), Inga Wintzell (1976) och Black 

(2012) tar även de upp stickbeskrivningarna i sina historieböcker, men inte i en stor 

omfattning. Det är lite skrivet om ämnet och jag vill därmed belysa området, då jag finner 

ämnet relevant för stickningens historia och utveckling genom tiderna. Jag finner 

mönsterbeskrivningar från 1800-talet betydelsefulla då vi än idag, använder oss av samma 

form för att beskriva och utföra olika stickade objekt.  
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Syfte & Frågeställningar 

Syftet är att se till stickningens sociala status på de brittiska öarna med hjälp av fem 

handböcker publicerade under åren 1838–1845. Den sociala statusen kommer att utläsas med 

hjälp av de material som använts i utförandet av stickningen, stickbeskrivningarna som finns i 

böckerna och den bild författarna själva ger av stickningen, i introduktionerna från de utvalda 

böckerna. 

 

Frågeställningar 

 

• Vad säger stickbeskrivningarna, modellerna och materialen om stickningens status och 

målgrupp? 

 

• Hur kan stickningens sociala status förstås, utifrån författarnas beskrivning av 

tekniken och handböckernas målgrupp? 
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Tidigare forskning & Teori 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teori i rubriker som beskriver de olika 

undersökningarnas innehåll. Underrubrikerna är uppdelade efter författarnas namn och följs 

av en innehållsbeskrivning av deras respektive forskningar. 

 

Stickningen och överklassen 

Hanna Bäckström  

Hanna Bäckström är doktorand inom den Konstvetenskapliga institutionen, vid Uppsalas 

Universitet. Bäckström pågående forskning; The international knitting and crochet trend of 

the nineteenth century behandlar publicerade mönster, dagböcker och objekt från norra 

Europa (Bäckström 2017 s. 92). I antologin Performing herself av Mikael Alm (2017) finns 

en del av Bäckströms forskning under kapitlet:” An amusing and useful pastime”.  

Bäckström (2017) undersöker stickböcker från 1840-talets Sverige och den sociala betydelsen 

av stickningen som tidsfördriv i den övre klassen (Hanna Bäckström 2017 s. 91–93, 127). 

Bäckström (2017) nämner att ett flertal böcker riktade sig till olika samhällsskikt, men att hon 

valde att fokusera på överklassen och dess synsätt på stickningen (Bäckström 2017 s. 94). 

Likt resten av stickningens historia är det svårt att exakt veta när de första 

stickbeskrivningarna skrevs. Främst för att beskrivningarna förr kunde implementeras i andra 

tekniker som exempelvis broderi (Hanna Bäckström 2017 s. 93–94). Ett exempel är boken 

Model-buch av Rosina Helena Fürst, som publicerades 1676 (Bäckström 2017 s. 93). Boken 

tar upp stickningen, men inte i form av en beskrivning hur tekniken genomförs, utan i form av 

mönsterark som kan användas i ett flertal tekniker. Den första publicerade 

mönsterkollektionen som känns till idag och som innehåller mer detaljerade beskrivningar av 

tekniken stickning, kommer från 1800 talets Tyskland och är skriven av Friedrich Ludwig 

Lehmann och Johann Friedrich Netto (Hanna Bäckström 2017 s. 93–94). 

Bäckström (2017) tar upp att stickböckerna under den första hälften av 1800-talet var väldigt 

populära och ett internationellt fenomen, som även verkade vara lukrativt för författarinnorna.  

Efterfrågan av handskrivna stickbeskrivningar i Sverige verkade vara hög och Bäckström 

(2017) tar upp att det kunde bero på att originalhandböckerna var svåra att få tag i, eller att 

efterfrågan var större än utbudet av stickböcker och beskrivningar (Bäckström 2017 s. 101). 

Bäckström (2017) menar att eftersom ett flertal böcker publicerades inom stickningen i 
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Tyskland och England, visar det på en storslagen trend och efterfrågan av tekniken 

(Bäckström 2017 s. 118, 127). 

Stickböckerna i Sverige var riktade till individer inom borgarklassen och de lägre överklass 

skikten. Samt att stickningen sågs som ett tidsfördriv, mer än ett måste, och som ett visande 

av sin kvinnlighet (Bäckström 2017 s. 127–129). Bäckström kom fram till att stickningen 

hade flera olika motiv för att utföras: för att fördriva tid, visa en förmögenhet med de färdiga 

objekten, för att visa sig vara en kapabel fru eller bara för att uttrycka sig (Bäckström 2017 s. 

129). 

 

Klass, mode och det sociala rummet 

Diana Crane 

Diana Crane professor i sociologi på the University of Pennsylvania har skrivit boken; 

Fashion and it´s social agendas-class, gender an identity in clothing. 

Cranes studie undersöker modet under 1800-talet och dess kopplingar till klass, genus, 

identitet och sociala strukturer i det industriella och postindustriella samhället i England, 

Frankrike och USA (Diana Crane 2000 s. 2).  

Arbetarklassen började under 1800-talet bli mer uppmärksam kring beteende och stil inom 

andra klasser i samhället, men det var inte alltid arbetarklassen kunde härma de andra 

klassernas mode. Arbetarklassens gifta kvinnor hade det svårare att skaffa moderiktiga kläder, 

på grund av bristande inkomst, men även för att de spenderade sina pengar på andra 

medlemmar av sin familj, som barn och make. Däremot kunde ogifta kvinnor med egen 

inkomst lägga mer pengar på kläder åt sig själva. Män från det högre skiktet av arbetarklassen 

kunde imitera modet från medelklassen, men inte alltid i kvalitet och i kvantitet av plagg 

(Crane 2000 s. 27, 29, 46–47).  

Under 1800-talet var kläder viktigt för att förmedla bärarens status, sociala roll och 

personlighet. Medelklassens och överklassens kvinnor var framförallt väldigt noga gällande 

sin garderob och mode, vilket de investerade mycket pengar i (Crane 2000 s. 100). Även när 

lägre klasser kunde imitera överklassens kläder och mode, kunde kläderna och accessoarerna 

användas olika i olika samhällsskikt. Det fick till följd att användandet av visa typer kläder 

och accessoarer avlästes annorlunda beroende på vilket socialt skikt individerna tillhörde och 

var därmed fyllda med koder som bara kunde läsas av andra från samma klass. Individerna 
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var observanta kring klädkoderna från sin egna sociala klass, men omedveten om koderna för 

andra klasskikt (Crane 2000 s. 243). 

 

Simon Gunn 

Simon Gunn är professor i stadshistoria på Universitetet i Leicester och har skrivit boken: The 

public culture of the Victorian middle class – ritual and authority in the English industrial 

city 1840-1914. 

Gunn (2000) skriver i sin bok om stadens arkitektur, medelklassens offentliga liv och borglig 

kultur. Forskningen ser till institutioner och kulturella former som karaktäriserar den 

viktorianska och edvardianska eran. I boken undersöker Gunn (2000) städerna Leeds, 

Birmingham och Manchester, och dess samspel med borgerligheten och medelklassens kultur 

i det sociala rummet. Gunn (2000) undersöker kulturella former och inrättningar som 

karakteriserade storstadslivet under 1840-talet och fram mot första världskriget (Gunn 2000 s. 

1–2). 

Gunn’s (2000) forskning tar upp en växande medelklass i samband med en politisk och en 

ekonomisk tillväxt under slutet av 1700 talet och början av 1800 talet (Gunn 2000 s. 15). 

Medelklassen urskilde sig från arbetarklassen, då medelklassen ägde fastigheter och inte hade 

samma manuella arbete som arbetarklassen. Medelklassen skiljde sig även från de högre 

borgligare klasserna, då de medverkade inom det producerande arbetet (Gunn 2000 s. 14–15).  

Under 1840–1880 var den sociala statusen och individerna under stort fokus. Vad de bar och 

hur de såg ut var av stor vikt för många människor (Gunn 2000 s. 24, 60). Att visa sin 

position i samhället blev därför viktigt och medelklassen definierade sig likt andra klasser, via 

materiellt och ekonomiskt uppvisande. Likt Crane’s (2000) studie om modet tar även Gunn 

(2000) upp sociala koder och ett korrekt visande av individens sociala status. 

Gunn’s (2000) undersökning ger en inblick i att fler fick en förbättrad ekonomi, det ledde till 

att fler hade råd med material de inte kunde köpa tidigare och att en större grupp också kunde 

ha mer fritid. Eftersom Gunn (2000) utforskat medelklassen, ger undersökning en till bild 

över klassamhället och vad som ansågs vara ett korrekt beteende i det offentliga rummet. 
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Kvinnlighet och handarbete 

Rozsika Parker 

Rozsika Parker är en praktiserande psykoterapeut och har sen tidigare publicerat böcker inom 

konst, historia och psykoanalys. I boken the subversive stitch skriver Parker (2010) om 

broderiet och kvinnligheten. Hon tar upp broderiet historiskt, från medeltiden till 1900 talet 

och hur det blev kopplat till kvinnor och kvinnlighet, genom tiderna. 

Parker (2010) skriver om ett flertal sätt att se på femininiteten. Femininitet är en typ av 

identitet som kvinnan accepterar eller motsätter sig. Det feminina idealet är en bild över hur 

kvinnor ska vara under en vis tid och som är föränderligt med tiden. Den feminina stereotypen 

är en bred syn på vad kvinnan är och vilka attribut hon innefattar, men förkastar viktiga 

aspekter som social status, ekonomisk status, geografisk- och historiskt sammanhang (Parker 

2010 s. 4–5). Parker (2010) menar att beroende på vilken infallsvinkel kvinnligheten 

undersöks, skapas olika bilder över synen på femininiteten. 

Parker (2010) skriver att broderiet anses som ett visande av femininitet och som ett hantverk, 

inte som konst. Konst klassas mer till att tillhöra en sofistikerad klass, medan hantverket 

kopplas till arbetarklassen. Det gör att broderiet nedvärderas eftersom det är kopplat till 

arbetarklassens producerande arbete, men att det också beror på vem som gör hantverket och i 

vilket syfte. Under 1700-talet börjar bilden av femininitet att utvecklas och det textila 

hantverket sågs som ett korrekt sätt för kvinnan att visa kvinnlighet. Broderiet började 

kopplas till en aristokrati, då kvinnorna visade att de hade en fritid till att brodera och hade ett 

liv utan arbete, då mannen drog in pengarna för hushållet (Parker 2010 s. 4–5, 11). Synsättet 

kring det textila handarbetet och kvinnligheten sågs därmed som ett naturligt ideal som följde 

med in till 1800-talet. 

 

Angela Rundquist 

Etnologen, filosofie doktorn och forskaren Angela Rundquist har skrivit boken Blått blod och 

liljevita händer: en etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850–1900. 

I kapitlet ”händers arbete” tas det upp att beroende på mängden tjänstefolk som fanns i 

hushållet och beroende på förmögenhet, höll kvinnan mer eller mindre på med handarbeten 

(Angela Rundquist 2001 s. 229). Rundquist (2001) tar upp att handarbetet också kunde ses 

som en distraktion från mer betydelsefulla arbeten som behövdes skötas i hemmet och att 
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handarbetet inte alltid var en duglig syssla. Kvinnan i hemmet skulle med andra ord vara flitig 

och sysselsatt, men inom rätt områden under rätt tid (Rundquist 2001 s. 224, 228).  

Överklasskvinnans arbete i hemmet verkade således vara accepterat som en värdig syssla, 

även när göromålen var manuella och producerande. Stickningen kan därför varit ett högre 

klassat arbete om sysslan utfördes rätt i form av tid och plats, enligt vissa förutsättningar och 

därmed varit riktad till fler klasser i samhället. Rundquist (2001) forskning ger en insyn till 

det borgliga hemmet och handarbetet, då det visar på att stickningen kunde genomföras av 

högre klasser, men även vara ett accepterat handarbete och därav av ett visst värde i samhället 

under 1800-talet. 

Andra exempel från samma kapitel i Rundquist (2001) bok, tar upp fler hantverk, lagning och 

stoppning som fler delar av kvinnans handarbetssyssla i hemmet. Vilket ger en bild över 

andra sysslor kvinnan förväntades att kunna och genomföra. 

 

Eva Helen Ulvros 

Professor Eva Helen Ulvros är historiker vid Lunds universitet och har skrivit avhandlingen: 

Fruar och mamseller, kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790–1870. 

Ulvros (1996) forskar om kvinnors kultur och livsstil inom medelklassen i Sverige, under 

1790–1870. Undersökningen bygger på empiriskt material i form av brev och dagböcker, från 

Karlshamn, Lund och Kristianstad. Hon ger även exempel på kvinnors livsstilar utanför 

norden, som till exempelvis Frankrike och England. 

Ulvros (1996) skriver att under 1800-talet var bildning högt ansedd och viktig inom 

borgerligheten. Utbildningen var viktig ideologiskt sett för borgerligheten, främst för att 

urskilja sig från andra klasser (Ulvros 1996 s. 19). 

De högre klassernas damer skulle även, i idealet, hålla sig borta från tyngre hushållsarbeten 

och ägna sig mer åt praktisk och trivsam inredning i hemmet. Kvinnorna skulle därmed hålla 

sig borta från mer producerande arbeten, men ändå vara kunnig inom hushållet, broderi, 

målning och musik (Ulvros 1996 s. 51–52, 56). Ulvros (1996) kom fram till att den ideala 

bilden av den borgliga kvinnan som sysslolös inte stämde med verkligheten. Kvinnorna i 

Ulvros (1996) avhandling visade mer på en producerande, sysselsatt och aktiv kvinna i 

hushållet, men även utanför husets ramar (Ulvros 1996 s. 66). 
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I England tar Ulvros (1996) upp i sin empiri att vissa kvinnor endast höll på med finbroderi 

och små jobb i hemmet, men att majoriteten arbetade med hushållsarbeten och barnavård, 

även när de hade tjänare att tillgå (Ulvros 1996 s. 76). Det visade på att kvinnan var aktiv och 

motsatte sig den ideal bilden av kvinnan som sysslolös och bräcklig under 1800-talets mitt. 

Likaså visade det på kvinnans vikt och betydelse, då kvinnans arbete behövdes, även när 

tjänare och personal hjälpte till med sysslorna i hemmet (Ulvros 1996 s. 78). 

 

Stickningens historia och kontext 

Sandy Black 

Sandy Black är professor inom mode, textil design och teknologi på Londons College of 

Fashion. Black (2012) skriver i Knitting- fashion, industry, craft om stickningens historia.  

Black (2012) tar upp att stickningen flyttades från att associerats till skolor och fattigdom 

under 1700-talet, till att bli en värdig sysselsättning för damer i olika samhällsskikt och en 

obligatorisk kunskap under 1800-talet (Black 2012 s. 117–120). Stickningen kunde dock 

variera mellan samhällsskikten, då damerna stickade för hobby och de fattiga för inkomst och 

av nödvändighet (Black 2012 s. 119–120). Likt tidigare forskningar var arbete inte socialt 

accepterat för kvinnor av den högre medelklassen och stickningen, samt andra textila 

tekniker, såg som ett kreativt skapande och ett accepterat arbete (Black 2012 s. 120).  

Spetsstickning och stickning med pärlor blev modet under 1800 talet och användes till ett 

flertal produkter. Spetstickningen kom att användas på barnkläder, sjalar och vantar, medan 

stickningen med pärlor oftast visade sig i form av väskor (Black 2012 s. 40,44). Det var ett 

arbete som var tidskrävande och som även visade att stickningen inte endast var till individer 

som stickade för nöden. Accessoarerna som stickades kunde även de användas till att visa 

status. Vantar, som exempel, skulle bäras konstant av damer och gentlemän för att urskilja 

dem från arbetarklassen (Black 2012 s. 40).  

 

Richard Rutt 

Richard Rutt forskare och biskop av Leicester har skrivit boken: A history of hand knitting, i 

vilket han skriver om handstickningens historia, från de första fynden av stickning tills 1900-

talet. 
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Rutt (1987) tar upp att stickningen blev ett fashionabelt sätt att spendera sin tid för engelska 

och skotska damer under åren 1835–1840. Vilket syntes i de publikationerna som kom under 

åren (Rutt 1987 s. 111). Jane Gaugain, Frances Lambert, Miss Watts, Cornelia Mee är några 

av de författare som publicerade böcker, som Rutt (1987) valde ut och undersökte mer.  

Rutt (1987) tar bland annat upp att Gaugain´s böcker ofta var högt prissatta och att Gaugain 

mellan åren 1837–1854 publicerade 16 böcker, vilket innehöll tekniken stickning. Själv var 

Gaugain mest stolt över sina förkortningar som hon hade skapat och som hon använde i sina 

beskrivningar. Förkortningarna bestod av bokstäver, vilket gavs olika innebörder; P vilket 

stod för [plain] slätstickning, T för [take in] ta in, A för [working three stitches into one] tre 

maskor ihop och så vidare (Rutt 1987 s. 112–113). En av de andra författarna var Lambert, 

vilket Rutt (1987) tar upp som en utbildad kvinna, som även jobbade som brodös för 

drottningen. Likt Gaugain publicerade Lambert böcker med en större prislapp, men hennes 

bok My knitting book såldes billigare och översattes även till fler språk inom Europa (Rutt 

1987 s. 113). Cornelia Mee publicerade ett flertal böcker inom nålarbeten och särskilt inom 

virkningen, som hon påstod sig ha uppfunnit. Under 1842–1847 publicerade hon så mycket 

som 19 objekt och enligt Rutt (1987) sålde hon 30 000 handböcker totalt under sin livstid 

(Rutt 1987 s. 115–116). 

Stickböckerna som kom under 1800-talet var vagt skrivna, och enligt Rutt (1987) kunde detta 

visa på att författarna utgick från att mottagarna kunde sticka och därmed förstå de diffusa 

beskrivningarna (Rutt 1987 s. 116). Många av stickbeskrivningarna under denna tid var 

endast dekorativa och förknippades med de högre stånden, då det var långt från 

arbetarklassens stickningar för nöden (Rutt 1987 s. 108). 

Stickningen blev populär och ett flertal material började komma under 1800-talet, bland annat 

merinoullen, som tog åt sig färger bra och var av en mjuk kvalité. Denna merino importerades 

främst från Tyskland och kallades Berlin wool (Rutt 1987 s. 111–112). Bomullen var ett annat 

material, som redan under 1780 började komma i form av garn till handstickning från 

spinnerierna som fanns (Rutt 1987 s. 94). 
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Material och värde 

David Jenkins, Douglas Farnie och Natalie Rothstein har skrivit olika kapitel i samma 

antologi: The Cambridge history of western textiles II. I antologin skriver de olika författarna 

om tre olika textila material under perioderna 1700–1900 talet. 

David Jenkins 

Universitetslektorn inom ekonomi och relaterande ämnen David Jenkins (2003) skriver i 

antologin om ullen och ullindustrin under 1800-talet, med fokus på Storbritannien. 

Jenkins (2003) tar främst upp industrin och de tekniska utvecklingarna som skedde under det 

nämnda århundradet. Spinningsprocessen och bearbetningen av ullen var några av 

utvecklingarna som introducerades till Europa. Industrin lutade sig mot handkamning av 

ullen, då de maskinella bearbetningarna inte gav samma kvalitét som när det gjordes för hand. 

Det var inte förrän 1850 som maskinell bearbetning av ullen blev tillräckligt bra inom 

industrin. Handkardningen av ullen däremot kan ha försvunnit så tidigt som 1820, då 

maskiner för denna bearbetning var uppfunna sent 1700-tal. Spinningsprocessen var dock mer 

komplicerad och tog längre tid att utvecklas, men tekniken konkurrerade med handspinningen 

redan under början av 1800-talet, bland annat i England. Crompton´s spinnmaskin var en av 

utvecklingarna som kom och maskinen avskaffade handspinningen inom vissa länder då 

resultatet av maskinen gav garnerna en luftigare egenskap, vilket var eftertraktat inom 

industrin (David Jenkins 2003 s. 762). 

Med en hjälp av en växande textil bransch och utvecklingen av maskiner inom industrin, blev 

efterfrågan på ullen och bland annat den lokala ullen större i Europa. Under tidigt 1800-tal 

ökade även efterfrågan på ull från Spanien och Tyskland, särskilt av sorten merino. 

Storbritannien hade under tiden inte den bästa ullen, men istället kom ullen i en mängd olika 

kvaliteter och ullsorter (Jenkins 2003 s. 765). Under 1840-talet började även ovanliga 

ullfibrer att experimenteras med i Storbritannien, bland annat mohair, vicuna och alpaca 

(Jenkins 2003 s. 769). 

 

Douglas Farnie 

Historikern och universitetslektorn Douglas Farnie (2003) skriver i sitt kapitel om bomullen 

och bomullsindustrins utveckling under 1780–1914 talet. 



 

12 
 

Farnie (2003) tar upp att konsumtionen av bomull ökade drastiskt under 1800-talet och allt 

eftersom blev bomullen det ledande materialet för konsumtion, inom textilier. Den ökade 

industrialismen med tekniska utvecklingar, gjorde bomullen enklare att producera i stora 

kvantiteter och då även billigare. En ny marknad för bomullen inom garn och vävning tog 

plats, då företag och köpmän utnyttjade och ökade potentialen för det billiga materialet 

(Farnie 2003 s. 721–722). I Storbritannien växte bomullsindustrin och ersatte tidigare 

importerad bomull, från bland annat Indien. Därmed minskade kostnaderna för produktionen, 

men blev ännu billigare då stora mängder bomull odlades i Amerika och importerades till 

England (Farnie 2003 s. 722–723).  

Spinnteknikerna inom den brittiska industrin utvecklades samtidigt och gav upphov till 

kvalitetsgarner, som tidigare hade importerats från Indien. Det gjorde att Indien inte längre 

hade monopolet för kvalitativa bomullsgarner och Storbritannien kunde konkurrera med sina 

produkter (Farnie 2003 s. 723).  

 

Natalie Rothstein  

Kurator Natalie Rothstein (2003) skriver om silkestillverkare och silkestextiler i England och 

Frankrike, under den industriella revolutionen och efter. 

Silket under första hälften av 1800 talet var ofta värdefullare som råmaterial, än i vävd form, 

då mycket material kom till spillo vid vävning av tyger på maskin. Handvävningen däremot 

var mer värdefull, då materialet inte blev lika hårt arbetat som på maskin och inte lika mycket 

material gick till spillo (Natalie Rothstein 2003 s. 797).  

Kvalitéts silket var väldigt värdefullt och det kunde inte jämföras med andra textila material 

som halvsilket, bomullen och ullen i pris. Silket var i en helt annan prisklass förr som nu 

(Rothstein 2003 s. 806). Eftersom materialet var dyrt sparade man de finare silkeskvaliteterna 

till processer som inte gav en massa spill. Därför använde man billigare och sämre kvalitets 

silke när mönster trycktes eller när silket vävdes på maskin (Rothstein 2003 s. 797–798). 
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Teorier om fritidsklassen 

Thorstein Veblen  

Ekonomen och sociologen Thorstein Veblen (1998) publicerande för första gången boken The 

theory of leisure class, 1899. Boken handlar om överklassen och dess visande av status och 

rikedom, via konsumtion, arbete och fritid. 

Veblen (1998) tar upp i kapitlet: ”Conspicuous leisure” teorier om fritidssysselsättning i den 

övre klassen. Veblen (1998) definierar fritidssysselsättningen [leisure] som ett icke 

producerande användande av tid, en tid då inget producerats materiellt (Thorstein Veblen 

1998 s. 43). Producerande arbetet ses som ett tecken på fattigdom, då arbetet ökar 

förmögenheten och det icke producerandet som ett bevis på hög status och klass, då ”arbetet” 

inte bidrar till ökandet av rikedomen (Veblen 1998 s. 38, 40). Han tar upp att det är i de 

främsta klasserna, den högsta formen av anständighet visas och är en riktlinje för klasserna 

nedanför, därav är koden kring det producerande arbetet nedvärderat (Veblen 1998 s. 52). Det 

tas även upp en skam till arbetandet som producerar eller som är manuellt, detta gällande både 

för överklassen och de nedre klasserna (Veblen 1998 s. 42). 

Veblen (1998) tar även upp fler teorier om klass, gällande visandet av klass i köpandet av 

materiella ting. I kapitlet ”conspicuous consumption” tar Veblen (1998) upp konsumtion i 

form av visandet av klass och status och Veblen (1998) nämner att konsumtion är ett annat 

sätt till att visa status (Veblen 1998 s. 69). Konsumtionen kan ske inom det offentliga 

rummet, men även inom hemmet då mannen i huset konsumera det kvinnan producera 

(Veblen 1998 s. 69).   

Teorierna kring konsumtionen och visandet av klass, kan även tas upp i form av materialen 

stickningen krävde för att bli gjord. Materialen i stickbeskrivningarna har här en 

underliggande innebörd kring uppvisandet av klass och målgrupp, men även stickningens 

anseende.  
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Metod & Empiri 

Metod och empiri avsnittet börjar med en förklaring över vilken metod som använts för 

framförandet av uppsatsen. I rubriken ”Detaljerad analys” tas den utvalda metoden upp i 

samband med empirin, dimensionerna som ligger bakom bearbetningen och hur empirin har 

granskats. Därefter i rubriken ”Empiri” kommer presentationen av stickböckerna som använts 

i undersökningen och som senare leder till avgränsningar, etik och moral, samt för- och 

nackdelar med metoden.   

 

Metod 

Till undersökningen har jag använt mig av den kvalitativa textanalysen och jag har använt 

mig av: Handbok i kvalitativ analys av Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015). Kapitlet 

som undersökningen har sett till heter ”Kvalitativ textanalys” och är skriven av Pär Widén 

(2015).  

Den kvalitativa textanalysens utgår från att undersöka olika typer av texter, för att komma 

fram till betydelsen av texten och dess innehåll i koppling med undersökningen. 

Textmaterialet som granskas i en textanalys, kan komma i olika former, det kan vara 

handskrivna, tryckta eller arkiverade textkällor (Pär Widén 2015 s. 176–177). I denna uppsats 

granskas tryckta källor i form av böcker, som arkiverats digitalt och finns att tillgå för alla. 

Böckerna är alla handböcker, vilket avser att lära eller beskriva mönster och tekniker för 

framförandet av olika produkter. Texterna som granskas i denna uppsats hamnar inom 

kategorin; samhälleliga texter, då de producerats av enskilda individer och kommer i formen 

av handböcker (Widén 2015 s. 181).  

 

Detaljerad analys 

Analysen av texterna sker med hjälp av analytiska dimensioner, som delas in i tre teman: den 

första dimensionen, den andra dimensionen och den tredje dimensionen (Widén 2015 s. 179–

180). I denna uppsats har den första dimensionen och den tredje dimensionen använts till 

bearbetningen av empirin. Mer om dessa dimensioner och hur de används i studien tas upp 

nedanstående rubriker. 



 

15 
 

Undersökningen började med en generell problemformulering, vilket var till att se vem eller 

vilka stickböckerna från 1800-talet riktade sig till och vad för status stickningen fick med 

hjälp av detta. Jag sökte därmed empiri för min undersökning, samt gjorde avgränsningar i 

empirin, då jag ville se till de allra första böckerna som kom under 1800-talets början och vad 

som startade en kavalkad av andra böcker inom samma område. Några av de första 

stickböckerna under 1800-talet kom från England och Tyskland, därav valde jag att fokusera 

mitt sökande i England och de brittiska öarna (Bäckström 2017 s. 94). Då England och 

Tyskland var de länder som samtidigt startade denna företeelse att publicera handböcker inom 

stickningen och andra tekniker, var de tidiga böckerna intressanta för att se till början av detta 

fenomen och i ett av de gällande länderna. Eftersom jag inte är insatt i det tyska språket, 

valdes de engelskspråkiga böckerna.  

Därefter drogs en till tydligare avgränsning i empirin. Eftersom jag ville se vilka böckerna 

riktade sig till valde jag även ut en bok av varje författare under början av 1800-talet. Främst 

för att se om olika författare riktade sig till olika målgrupper gällande kön och klass. Den 

tidigaste boken som hittades var från 1838 och resterande från 1840–1845. Mer empiriskt 

material fanns även att tillgå efter 1845, men här gjordes en avgränsning, då det undersökande 

materialet skulle bli för stort för studien.  

Efter sökningar och avgränsningar granskades stickböckerna, kategoriserades och gavs teman. 

Granskningen utfördes genom att ett flertal läsningar och ordsökningar av empirin, innan och 

efter urvalet av stickböckerna. Därefter kategoriserades innehållet efter dimensionerna och 

granskades återigen, samt att återkommande teman noterades. 

Den första dimensionen 

Den första dimensionen ser till enskilda individer och i det här fallet författaren. Vad hen 

uttrycker, formulerar för meningar och tankar om stickningen, men även målgrupp via sin 

text. 

Jag tog författarnas egna kommentarer i böckerna och sammanställde dem i ett dokument 

innan granskningen av texten började. Det för att få en överblick över informationen och för 

att frekvent kunna gå tillbaka till författarnas texter utan risk för att missa något, som skulle 

kunna ske om textmaterialen låg separata i sina respektive böcker.  

Granskningen började med att se till vem författaren anser boken riktar sig till och då i formen 

där författaren nämner vilka hen anser sticka eller i ett sammanhang där sådan information 

kan tolkas ut. Här söktes det inte efter abstrakta eller gömda meningar för vem den tilltänkta 
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målgruppen var. Efter denna granskning gick jag sedan över till att leta efter beskrivande ord 

kring stickningen och hur stickningen sågs i den bemärkelsen som sysselsättning. Andra 

teman som togs upp av författarna noterades även under arbetets gång. 

I visa delar av författarnas texter ingick det tack till sponsorer och andra individer som hjälpt 

boken bli till verklighet, detta beroende på relevans tas upp i analysen. Det för att visa vilka 

som gav stickningen och böckerna ett intresse och därmed en vidare syn på stickningen och 

dess status. 

Den tredje dimensionen 

Den tredje dimensionen används för att se till och förstå bakomliggande värderingar och 

samhällsnormer. Här kan val av material, beskrivande ord och mönster säga en del om vilka 

värderingar som fanns om stickningen, men även tekniska utvecklingar i form av vad för 

material som fanns tillgängligt. 

Arbetet började med olika sökningar i det empiriska materialet. Här söktes det efter material 

som: silke, bomull, ull och efter stålstickor, elfenbenstickor, trästickor med mera. Antal 

material i beskrivningarna noterades och i vilken form de kom i, som garn, stickor eller 

pärlor. Granskningen såg även över vilka typer av modeller stickböckerna innehöll. Vad som 

var till barn, kvinnor och män, men även om modellerna var sockor, vantar, mössor, väskor 

etcetera. Sedan gjordes en mer noggrann granskning och analys i vilket jag tolka empirin 

tillsammans med de vetenskapliga texterna. Det för att urskilja målgruppen böckerna rikta sig 

till via modellerna och materialen som användes. 

 

Empiri 

Empirin som undersöks är handböcker som alla är tagna från archive.org och samlingen 

”Victorian knitting manuals”. Samlingen är donerad av Richard Rutt och digitaliserad av 

Library Digitisation Unit, University of Southampton.  

De enskilda författarna och böckerna som undersöks är: 

Gaugain, Jane (1840) The Lady's Assistant for executing useful and fancy designs in knitting, 

netting, and crochet work: illustrated by fifteen engravings, showing various stitches in the 

art of netting. Edinburgh.  
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Jackson, Elizabeth (1845) The practical companion to the work-table: containing directions 

for knitting, netting & crochet work. London 

Lambert, Frances miss (1844) My knitting book. Seventh edition. London 

Mee, Cornelia (1845) Mee´s companion to the work-table: containing selections in knitting, 

netting & crochet work. London  

Watts, misses (1838) The ladies’ knitting and netting book: second edition, with additions. 

London 

The ladies´knitting and netting book har ingen författare skriven i boken, dock uppkommer ett 

namn vid en senare publicering med samma titel, under namnet Miss Watts. Med den 

informationen lägger jag därmed till namnet på författaren till denna utgåva, fast namnet inte 

står i denna publikation. Black (2012) nämner även Watts som misses, vilket antyder att det är 

två kvinnor bakom boken (Black 2012 s. 123). Rutt (1987) nämner även han att det kan 

tänkas sig vara två författare bakom publikationen (Rutt 1987 s. 113–115). Därför benämner 

jag författarna som Watts i uppsatsen. 

 

Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts genom att undersöka stickböcker från årtalen: 1838–1845, som alla 

är tagna från archive.org och samlingen ”Victorian knitting manuals”. Hemsidan har ett stort 

utbud av böcker och många tidiga publikationer i jämförelse med andra digitala arkiv, som 

kom upp i sökandet.  

Uppsatsen begränsas även till att handla om stickbeskrivningarna i böckerna och ingen annan 

teknik som presenteras i materialet. Därför har böcker som inte behandlat tekniken tagits bort. 

De andra textila teknikerna kan nämnas i uppsatsen, men är inte relevanta i undersökningen 

för hur stickningen porträtteras.  

Anledningen till att jag har valt det empiriska materialet från internet, är för att jag inte har 

möjligheten att resa till England och granska materialet på plats på The University of 

Southampton. En annan anledning är att läsarna också ska kunna se materialet som undersöks 

och ges möjlighet att göra egna granskningar. Materialet kan nås via Internet från archive.org 

eller via länkarna som tas upp i uppsatsen. 



 

18 
 

En bok av var författare valdes ut, mellan de nämnda åren, för att se på författarnas synsätt 

och om de hade olika målgrupper för böckerna. Böcker utan författare plockades bort, om de 

inte kunde styrkas med ett namn i en senare publikation och det främst för att undvika 

duplikaten av författare i studien. Urval av författare är för att se om det fanns skillnader till 

riktandet av målgrupp, materialanvändandet och hur författaren förmedlade och porträttera 

tekniken skriftligt. Urvalet har skett genom att jag tagit den tidigaste publikationen av var 

författare som funnits tillgänglig, eftersom det är under de tidiga åren av 1800-talet som är 

relevant för undersökningen. Anledningen till att de tidiga åren under 1840 talet är relevanta, 

är för att de utgör förtruppen till ett flertal böcker som följer i dess spår.  

Böckerna som var skrivna inom ämnet var alla skrivna av kvinnor, därav har materialet dragit 

en egen begränsning gällande kön av författarna. Jag har här inte gjort ett aktivt val, men detta 

kan säga någonting om stickningen och de sociala normerna som fanns kring de textila 

teknikerna under tiden som undersöks.  

 

Etik och forskningsmoral 

Undersökningen kan vara färgad av mina tidigare kunskaper inom området. Jag är själv en 

erfaren stickare och studien kan därför påverkas av mina tidigare kunskaper inom området.  

Jag gör även urval och egna tolkningar av empirin, vilket i sin tur ger ett visst synsätt till min 

forskning och andra aspekter kan även de färga till vad som har setts på och vad som har 

missats i min studie. Därför anser jag att jag inte har gett en komplett bild av området som 

utforskas och läsaren får gärna ta det i åtanke. 

Sociala, kulturella och genus normer tas upp frekvent i uppsatsen, likaså ordet ”klass” i 

beskrivandet av sociala uppdelningar, som var vanligt under tiden. Idag beskriver vi mer ordet 

klass i form av ”sociala normer” och ordet klass kommer att användas just för att se till vem 

stickbeskrivningarna riktade sig till inom de då strikta klassamhällena och uppdelningarna 

som existerade. Därav ska inte begreppet tas ifrån sitt sammanhang, då det blir förlegat i en 

mer nutida kontext och ordet används endast för att beskriva samhället och normerna under 

1800-talet.  

Fördelar med metoden 

Fördelar med metoden är att min empiri består av texter och att studien försöker utläsa 

faktorer kring stickningen och hur tekniken sågs på under 1840-talet. Textanalys inriktar sig 
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till att undersöka texter och bakomliggande meningar med dessa. Eftersom uppsatsen 

undersöker målgrupp och vad texterna säger om stickningen, är textanalys relevant för svar av 

frågorna och hur materialet undersöks.  

Andra fördelar med metoden är att jag kan få en inblick i den historiska kontexten och hur 

författarna själva såg på stickningen, med hjälp av vad de skrev om stickningen.  

Nackdelar med metoden 

Nackdelar med den kvalitativa textanalysen är att jag ger en bild över egna tolkningar av 

materialet. Det är mina tolkningar av innehållet i texten som tas fram, därav kan fler 

tolkningar av samma text förbises.  

Andra nackdelar är att jag gjort avgränsningarna för mitt empiriska material, vilket gör att 

intressant eller viktig information förbises och som kan dyka upp i senare publikationer. Det 

gäller även i min avgränsning av författare. 

Fler nackdelar är att studien endast ser till skriftliga källor och inte till de fysiska produkterna, 

som blev stickade under tiden. Det ger två helt olika scenerier, då det skriftliga kan ses som 

en hänvisning eller ideal bild över vad som skulle stickas, men att de fysiska produkterna kan 

berätta vad för stickbeskrivningar som verkligen blev stickade och vilka som inte blev 

stickade. Därav kan synen på stickningen i denna undersökning rikta sig mer mot idealet och 

den tänkta bilden av stickningen, mer än den verkliga synen på stickningen. 
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Analys 

Analysen är uppdelad i två huvudrubriker: ” Materialanvändningen och stickbeskrivningarna” 

och ” Författarnas introduktionstexter”. Den första huvudrubriken inleder med 

materialanvändningen i stickhandböckerna och presenterar resultatet i empirin. Resultatet 

följs därefter av en underrubrik ”Resultatanalys” där resultatet av materialanvändningen 

diskuteras och analyseras. Därefter fortsätter analysen med undersökningen av 

stickbeskrivningarna som kommer i rubriken ”Mönster till kvinnor, barn, gentlemän och 

hemmet”. Där presenteras resultatet och analysen i respektive underrubriker, som är indelade i 

målgrupperna: kvinnor, barn, gentlemän, hemmet och annat. Till sist tas ”Författarnas 

introduktionstexter” upp som är uppdelade i temarubriker, som innehåller resultat och 

resultatanalys i respektive rubrik. 

 

Materialanvändningen och stickbeskrivningarna 

Garnernas material delades in i tre kategorier: bomull, ull och silke. Inga andra material för 

garn existerade i stickbeskrivningarna.  

 

Tabell 1 . De olika materialen i stickbeskrivningarna 

Gaugain (1840) Jackson (1845) Lambert (1844) Mee (1845) Watts (1838)

Bomull 35% 5% 22% 19% 35%

Ull 56% 81% 59% 81% 35%

Silke 9% 14% 19% 0% 30%
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Watts (1838) bok var den enda som hade en jämn fördelning mellan de tre materialen för 

stickbeskrivningarna. Resterande författare hade större skillnader mellan beskrivningarna och 

dess material. 

I empirin var Watts (1838) och Gaugain (1840) de författarinnor som använde sig mest av 

stickbeskrivningar gjorda i bomull.  Fast bomullen var lättillgänglig och populär under början 

av 1800-talet, var det inte många stickbeskrivningar som hänvisade till plagg och produkter 

gjorda i bomull (Farnie 2003 s. 721). Jackson’s (1845) bok hade 3 stickbeskrivningar av 64 

som uttryckligen använde bomull. Hos Mee (1845) fanns 7 beskrivningar av 37 i bomull. 

Lambert (1844) använde bomullen i 18 beskrivningar av 83. Gaugain (1840) hade 12 

stickbeskrivningar av 34 i bomull och Watts använde bomullen i 27 stickbeskrivningar av 77. 

Bomullen användes till muffar, strumpor, dukar, quiltar, nålkuddesöverdrag, kanter [borders] 

och oftast togs bomullen upp vid spetsstickade mönster och beskrivningar. 

Författarnas stickbeskrivningar innehöll främst ull av olika sorter och ullen var det dominanta 

materialet av de tre kategorierna. Mellan 56% och 81% av beskrivningarna var i ull för de 

flesta av böckerna. Ullen användes för beskrivningar som; strumpor, vantar, vristvärmare, 

sjalar, halsdukar, luvor, quiltar, mattor och annat som behövde vara värmande.  

Silket var det material som togs upp minst i empirin. Det kan bero på att silket ansågs som 

exklusivt och i den textila historian har högkvalitativt silke alltid varit dyrbart (Rothstein 

2003 s. 806–807). 

Överlag användes silket främst för väskor och börser i empirin, vilket antyder att visa föremål 

gavs olika material för hur föremålen användes. I empirin fanns det väskor stickade i silke, 

både för män och kvinnor, bland annat i Watts (1838) och Lambert´s (1844) böcker. Några av 

de andra böckerna innehöll även de accessoarer i silke, fast i andra tekniker utöver 

stickningen.  

Pärlor var också ett återkommande material i empirin. Black (2012) tog upp att stickningen 

med pärlor var populärt för väskor och börser under 1800-talet och börserna kunde ses som 

värdefulla objekt (Black 2012 s. 44–45, 49). Användandet av pärlor i empirin var inte i en stor 

omfattning och pärlorna användes främst för väskor, börser och ibland för stickade snören, 

eller kedjor [chains]. Pärlorna i empirin kom i olika färger som svart, granat, guld och stål. 

Pärlorna verkade användas främst som ytliga dekorationer och hade ingen annan nämnd 

funktion, än att vara vackert. 
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Stickorna i empirin bestod av stål, elfenben, ben, trä och metalltrådstickor [wire]. Det 

sistnämnda var svårt att fastställa vad exakt det var för sticka, men det kan dock uttolkas av 

Black’s (2012) text att det är någon typ av sticka, gjord av metallstavar eller metalltrådar 

(Black 2012 s. 54).  

 

Tabell 2. De olika materialen för stickorna 

Gaugain

(1840)
Jackson (1845)

Lambert

(1844)
Mee (1845) Watts (1838)

Stål 0% 67% 0% 33% 46%

Elfenben 5% 0% 0% 17% 27%

Ben 0% 8% 0% 50% 0%

Trä 0% 25% 0% 0% 27%

[Wire] 95% 0% 0% 0% 0%
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Stickornas material och användning varierade stort mellan handböckerna och det var inte 

alltid materialet på stickorna eller stickorna själva nämndes. Lamberts beskrivningar hade 

endast standardstorlekar inskrivet för stickorna, medan författare som Watts (1838) skrev: 

”Begin on small ivory pins […]” (Watts 1838 s. 1).  Beskrivningarna var i överlag vaga för 

beskrivandet av grovlek på stickor och i vilket material de var i. Lambert (1844) var en av de 

som oftast skrev ut storlekarna på stickorna, som var i hennes egna standardstorlekar och 

mätsticka/stickmått [filiére], likaså hade Mee (1845) och Jackson (1845) en egen standard 

filiére.  

Resultatanalys 

Bomullen togs upp av Farnie (2003) som ett material vilket var oerhört populärt under 1800-

talet, men varför tog då bomullen inte upp mer plats i stickbeskrivningarna, om materialet var 



 

23 
 

populärt? Bäckströms (2017) forskning tog upp samma motsägelse gällande de svenska 

stickbeskrivningarna: 

Previous research on the history of knitting paints a picture of the early nineteenth century as a golden age 

of cotton knitting, describing masterful counterpanes and delicate lace knitted in thin cotton yarn. The 

Swedish knitting handbooks display quite another picture (Bäckström 2017 s. 108). 

Författare som Rutt (1987) tog upp att det fanns högkvalitativa bomullsgarner för 

handstickning redan under slutet av 1700-talet och Farnie (2003) tog upp att bomullen 

konsumerades mer än alla andra naturfibrer sammanlagt under 1850-talet.  

Enligt Rutt (1987) ersatte bomullen aldrig ullen för handstickade produkter, som exempelvis 

strumpor och långstrumpor, i alla fall inte förrän halvvägs in i 1900-talet. Eftersom ullen 

kunde produceras lokalt och spinnas i hemmen, kan ullen därför varit mer eftertraktad just på 

grund av dess egenskaper och tillgänglighet, i jämförelse med bomullen (Rutt 1987 s. 93–94).  

Ju längre in mot 1800-talets mitt böckerna publicerades, desto mindre beskrivningar använde 

bomullen. Med tanke på att Farnie (2003) tar upp att bomullens konsumtion överskridit alla 

material tillsammans under mitten av 1800-talet, kanske det inte gällde för garner och 

stickningen, utan andra textilier. Bomullsgarnerna kanske inte var allt för lättillgängliga, även 

om bra bomullsgarner existerade, eller så var ullen bara mer populär inom stickningen än 

bomullen.  

Författarna kan även ha valt ut ullen, respektive bomullen, beroende på vad som skulle 

stickas. Om det skulle stickas värmande strumpor kunde därför ullen varit mer attraktiv för 

just den produkten, medans bomullen användes till plagg som skulle ha andra egenskaper. 

Därav kan materialindelningen i beskrivningarna varit på grund av vad som stickades och till 

vilket syfte, istället för att följt en materiel trenden. Med det i åtanke ska det även nämnas att 

böckerna tar upp ett förslag på material och vad som skulle stickas, men i verkligheten kan 

detta ha sett annorlunda ut. Många stickbeskrivningar och produkter i verkligheten kan därför 

ha stickats i bomull, även om handböckerna föreslog ull eller silke som det använda 

materialet. 

Ullen var det material som var dominant genom empirin och den stora användningen av ull i 

handböckerna skulle kunna bero på lättillgängligheten av lokal ull, men även importen av ull 

från Tyskland som var i högkvalitativ merino. Både Tyskland och Spanien var stora 

exportörer av merinoull och Storbritannien började importera merino, då landet inte längre 

hade den finaste ullen (Jenkins 2003 s. 765). Garnerna som var av ull i empirin kallades ofta 
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för Berlin wool eller German wool och det kan här diskuteras om denna ull var den 

importerade merinon från Tyskland. Med tanke på namnet på garnerna kan det antas att detta 

är merinon som var eftertraktad från Tyskland och som importerades in till Storbritannien. 

Rutt (1987) ansåg att detta var fallet och att garnernas popularitet var för att merinoullen var 

mjuk och tog åt sig färg bra, vilket ledde till fler toner och färgställningar (Rutt 1987 s. 111–

112). Ullen kan därmed varit lyxig, då den var importerad, mjuk och i en färggrann kvalité.  

Andra typer av ullgarn togs även upp i det undersökta materialet, bland annat; fleecy, worsted, 

lamb´s wool, zephyr wool, lady betty´s wool, etcetera, men många ullsorters exakta härkomst 

stod inte. Största delen skulle däremot kunna vara lokal ull, då England hade ett flertal olika 

får- och ullsorter, men eftersom det inte alltid står i stickbeskrivningarna vart ullen är ifrån är 

det svårt att avgöra vilken ull som var lokal och vilket som var importerat från andra länder 

(Jenkins 2003 s. 765). Därav är det också svårt att fastställa vilka ullgarner som var dyrare 

och mer svåråtkomliga än andra.  

De uttalade lokala garnerna som stod i materialet var Shetland wool och English lambs-wool 

som användes av Mee (1854), Jackson (1845) och Gaugain (1840). 

Silket användes i väldigt få bärbara plagg i stickbeskrivningarna, vilket kan ha att göra med 

slitage och att man inte ville förstöra materialet då det var dyrbart. Ofta när silket användes 

till bärbara plagg kom det i form av muddar och vantar. Gaugain (1840) var den enda som 

använde silket för stickade vantar, men silket användes till stickade muddar bland annat i 

Jackson´s (1845) och Lambert´s (1844) böcker. När silket inte användes till hela produkter, 

likt exemplen som nämndes innan, användes det för små dekorationer och avslut för kanter. 

Silket tillsammans med tekniken stickning sågs enligt Black (2012) som ett arbete gjort av 

damer [gentlewomen] (Black 2012 s. 124). Även Bäckström (2017) tar upp silket som ett 

exklusivt material som signalerade lyx och att dekorativa stickningar inte uppfyllde ett 

praktiskt behov (Bäckström 2017 s. 109, 125). Vilket kan visa att arbetet i silket var riktad till 

en medelklass och högre klass, mer än en arbetarklass, likaså kan det dekorativa uttrycket i 

vissa beskrivningar berätta att böckerna var riktade till de högre klasserna av samhället.  
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Mönster till kvinnor, barn, gentlemän och hemmet 

Stickbeskrivningarna i empirin förekom i en mängd olika produkter och målgrupper. Det 

fanns beskrivningar till kvinnor, barn, män och hemmet. 

 

Gaugain (1840) Jackson (1845) Lambert (1844) Mee (1845) Watts (1838)

Handbeklädnader 5% 14% 15% 11% 10,50%

Huvudbonader 5% 11% 4% 16% 2%

Fotbeklädnader 11% 9% 6% 14% 13%

Sjalar, halsdukar etc. 7% 10% 17,50% 11% 10,50%

Överdelar 0% 5% 1% 9% 0%

Väskor 6% 10% 17,50% 7% 17%

Quiltar och filtar 6% 0% 8% 0% 10%

Kanter 0% 0% 1% 7% 16%

Kuddar 0% 6% 1% 5% 0%

Annat 60% 35% 29% 20% 21%
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Tabell 3. Stickbeskrivningar i empirin 
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Tabell 4 Stickbeskrivningarna och dess uttryckliga målgrupper 

Gaugain (1840) Jackson (1845) Lambert (1844) Mee (1845) Watts (1838)

Kvinnor 0% 4% 0% 0% 0%

Barn 12% 11% 5% 23% 5%

Män 1% 0% 1% 4,50% 3%

Hemmet 6% 12,50% 25% 13,50% 14,50%

Okänd målgrupp 80% 72,50% 69% 59% 77,50%
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Mönster till kvinnor  

Många av stickbeskrivningarna i böckerna, hade inga tydliga mottagare. Beskrivningarna 

hade endast namn som: stickade vantar [knitted gloves], luva för huvudet [cap for head], 

fingerlösa vantar/vristvärmare [muffatees] och liknande. Detta gör det svårt att exakt kunna 

säga att dessa mönster endast riktade sig till kvinnor, män eller barn. Författarna kan ha utgått 

från att mönstren skulle kunna göras om för att passa mottagaren av de stickade plaggen eller 

accessoarerna. Det kan också betyda att mönstren utan tydlig beskrivning av mottagaren, 

kunde varit riktade till kvinnorna själva. 

Bäckström (2017) ansåg i sin forskning att den stora gruppen av stickbeskrivningar utan 

tydlig indelning, möjligen var menad för kvinnor, då ingen annan målgrupp nämndes 

(Bäckström 2017 s. 105). Jag drog samma slutsats och tolkade att beskrivningarna utan 

målgrupp främst riktade sig till kvinnorna. Anledningen till denna tolkning var för att andra 

beskrivningar uttryckligen stod till män eller barn, men inte när det kom till kvinnorna, även 

när det stickade objekten skulle bli underärmar till en klänning, sjalar eller muddar stickade i 

spets. Likaså var böckerna skrivna av kvinnor, för kvinnor, vilket gör det logiskt att 

författarna skulle ha inkluderat ett flertal mönster till denna målgrupp.  
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Om utgångspunkten är att beskrivningar utan nämnd målgrupp riktar sig till kvinnorna, så 

består det största materialet i empirin av beskrivningarna till kvinnor. Men eftersom 

beskrivningarna inte alltid var uttryckliga med målgrupp bör detta tas in i beaktande, särskilt 

då vissa mönster kan varit menade till andra målgrupper. 

Beskrivningarna till kvinnorna kunde innefatta en rad olika produkter, bland annat muffar, 

vristvärmare, vantar, börser, sjalar, luvor, kappor, långstrumpor, med mera.  Den dekorativa 

stickningen var mycket populär under den viktorianska eran (Black 2012 s. 120). Detta syntes 

i handböckerna och dess beskrivningar. 

Det fanns bland annat produkter i beskrivningarna som ansågs värdefulla, som exempelvis 

börserna, vristvärmarna och vantarna. Statussymboler för både män och kvinnor under 1800-

talet var vantar. Vantarna bars konstant och enligt rådande etikett av gentlemän och damer för 

att visa att de inte arbetade. Vantarna och de fingerlösa vantarna i spets var väldigt 

fashionabla under tiden och som även fanns i ett flertal i empirin, för både kvinnor och ibland 

män (Black 2012 s. 40). 

Mönster till barn 

Stickbeskrivningarna till barn kom ofta i formen av hättor, sockor, muffar, överdelar och 

quiltar. Det fanns totalt fyrtiotre beskrivningar i det empiriska materialet, riktade till barn och 

beskrivningarna var av en funktionell typ, för att de blev till bärbara plagg eller värmande 

filtar. Beskrivningarnas design var även varierande gällande ytstrukturer, ränder och spets, 

men vissa beskrivningar var även basmönster och väldigt enkla i sin uppbyggnad. 

Barnkläderna och dess konstruktion har förändrats mycket lite genom tiderna (Black 2012 s. 

113). Barns kläder har inte följt samma modeskiftningar som vuxnas kläder, vilket gör det 

svårt till att se vilken samhällsklass barnkläderna från 1800-talet riktar sig till. Dock berättar 

barn beskrivningarna om att någon annan i familjen stickade dem, vilket ofta föll som 

ansvarsområde för kvinnan, då det var en del av husmorsrollen att sköta hushållarbetet och 

barnen (Ulvros 1996 s. 56–58, 63). 

Mönster till gentlemän 

I böckernas innehåll fanns få stickmönster som uttryckligen riktade sig till män. Det fanns 

endast åtta stickbeskrivningar totalt i alla handböcker, vilket gjorde män till den minsta 

målgruppen. Däremot hade nästan varje bok något mönster till män i form av väskor, muddar, 

halsdukar [comforters], fingerlösa vantar/vristvärmare [muffatees] eller vantar, men i en 

väldigt liten utsträckning.  
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Jacksons (1845) bok: The practical companion to the work-table var den enda av 

handböckerna som inte bokstavligen innehöll stickbeskrivningar till män. Däremot fanns det 

accessoarer till män i andra tekniker. 

Handböckerna togs ofta upp av Bäckström (2017) som skrivna av kvinnor till kvinnor, vilket 

kan förklara varför få mönster i böckerna var riktade till män (Bäckström 2017 s. 94). Det kan 

därav haft en påverkan till avsaknaden av mönster till män, men även förklara varför ett fåtal 

av mönstren just är till den målgruppen. Veblen (1998) skrev att kvinnan producerade det 

mannen konsumerade, men stickbeskrivningar i empirin riktade sig mer till hemmet, barn och 

kvinnorna själva och väldigt få mönster var uttryckligen till män (Veblen 1998 s. 69).  

Veblen (1998) tog upp att mannen skulle ha råd till att köpa vad han behövde eller önskade, 

vilket kan ha gjort att stickbeskrivningar till mannen inte var nödvändiga i samma mån, som 

till resten av familjen (Veblen 1998 s. 73–74). Några beskrivningar var däremot till hemmet, 

vilket också klassades som kvinnans domän och ansvarsområde (Rundquist 2001 s. 195–196, 

225–227). Veblen’s (1998) teorier om att mannen konsumerade det kvinnan producerade, kan 

därmed också räknats gällande ting gjorda till hemmet, även om beskrivningarna inte direkt 

var kopplade till mannen specifikt. 

Crane (2000) skriver i sin undersökning att de olika accessoarer män bar var viktiga delar för 

uppvisandet av sitt sociala anseende och var vanligt i de övre klasserna, men även i 

medelklassen. Dessa accessoarer kom i form av hattar, vantar, klockor, käppar, silkes västar 

och silkes slipsar [silk ties] (Crane 2000 s. 28). Det kan vara att stickböckerna försökte ta in 

dessa accessoarer för att visa på en viss status, eller härmandet av en. Crane tar upp att 

arbetsklassen började bli mer medveten kring modet och beteendet av andra klasser under 

1800-talet, men även att män började klä sig i liknande klädeskostym oavsett klass (Crane 

2000 s. 26–27). Individer från arbetsklassen kunde härma kläderna och stilen från 

medelklassen under 1870-talet, men inte i samma kvantitet och kvalitet (Crane 2000 s. 46–

47).  

Crane (2000) tar inte upp silkesväskor till män som statussymboler, men som är 

återkommande i den undersökta empirin. Black (2012) däremot tar upp de stickade väskorna 

som gåvor, som kvinnorna kunde sticka till sina älskade som ett kärlekstecken (Black 2012 s. 

49). Det innebär att väskorna kan inneburit en mer symbolisk mening, än normer kring klass 

och visande av status. Men silket återkommer ett flertal gånger som ett material i visandet av 

status och lyx, både i Crane´s (2000) text, men även hos Bäckström (2017). 
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Mönster till hemmet och annat 

Det fanns ett flertal mönster som var riktat till hemmet som quiltar, kuddar, tehuvor, dukar, 

stolsöverdrag, etcetera. Det fanns även några föremål till hemmet som endast verkade vara 

dekorativa och utan funktion, som exempelvis; pennykannan [pence jug] och nålkuddes 

överdraget [pincushion cover]. 

Det fanns även en del beskrivningar som endast innehöll ytmönster vilket kunde användas till 

flera olika produkter. Från hemartiklar som bordsdukar, stolsöverdrag till mer bärbara plagg 

som huvudbonader, sockor och muffar. Författarna gav här inga följbara beskrivningar för 

föremålen, utan bara stickmönster som kunde inkluderas i de redan befintliga 

beskrivningarna, eller som kunde användas av mottagaren för en egen design. 

 

Författarnas introduktionstexter 

Under analysens gång har vissa teman kring författarnas introduktionstexter uppkommit. 

Dessa teman tas upp i rubrikerna: ”Förståeliga beskrivningar”, ”Målgrupp för böckerna”, 

”Sponsorer och tack” och ”Författarenssyn på stickningen och teknikens popularitet”. 

 

Förståeliga beskrivningar 

Något som var gemensamt för alla handböcker och författarnas noteringar, var att alla 

författare nämnde deras stickbeskrivningar som korrekta eller lätta att följa. 

Gaugain (1840) skrev att hon utformat sin bok så att även ett barn, ny till teknikerna, skulle 

kunna utföra dem. Likt Gaugain (1840), säger Lambert (1844) att beskrivningarna är utförligt 

gjorda och lätta att följa. Lambert (1844) påstår även att hennes bok kan rikta sig till en 

nybörjare inom stickningen, då mönstren är utformade på ett förståeligt sätt. Likaså antyder 

Jackson (1845) att hennes bok och dess beskrivningar är till nybörjare, men Jackson (1845) 

nämner även att visa mönster i tidigare publiceringar har varit inkorrekta och att hon i denna 

upplaga rättat dessa fel (Jackson 1845 s. 4). Watts (1838) intro tar också upp tidigare misstag 

i mönstren. Det kan här diskuteras om dessa tidigare fel är tryckfel, eller om beskrivningarna 

bara var svårförståeliga eller inkompletta. 
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Lättförståelsen kring stickbeskrivningarna i empirin kan ifrågasättas, främst på grund av 

uppläggen och informationen som delges för utförandet. Både Black (2012) och Bäckström 

(2017) finner att mönsterbeskrivningarna under 1800-talet inte var kompletta eller lätta att 

följa, utifrån dagens syn på en fungerande beskrivning (Black 2012 s. 123). Bäckströms 

forskning ser till svenska stickbeskrivningar, men samma saknad av följbara instruktioner 

finns även i Bäckströms exempel (Bäckström 2017 s. 104, 111).  

Här kan det reflekteras om beskrivningarna var undermåliga eller endast bristfälliga för 

dagens samtid. Det kan vara att kunskapen om stickningen under 1800-talet och utförandet 

skiljer sig i jämförelse med idag, då de flesta kvinnor under den diskuterade tiden skulle 

kunna sticka. Det var en kunskap kvinnan skulle ha, enligt de rådande normerna (Black 2012 

s. 119, 123). Det kan hända att en stor population besatt en förkunskap om stickningen, som i 

sin tur gjorde att mönsterbeskrivningarna var följsamma för dem. Däremot är det svårt att se 

om kunskapen kring tekniken gjorde mönstren förståeliga, eller om beskrivningarna bara var 

undermåliga för att det inte fanns en mall för hur stickbeskrivningen skulle se ut. Ämnet 

Bild 1: Gaugain (1840) The Lady's Assistant for executing useful and fancy designs in knitting, netting, and crochet work: 
illustrated by fifteen engravings, showing various stitches in the art of netting. s. 36. The University of Southampton 
Library. 
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Bild 2: Watts (1838) The ladies’ knitting and netting 
book: second edition, with additions. s. 7. The University 
of Southampton Library. 

skulle därmed kunna vara intressant för en vidare forskning och ytterligare förståelse av 

beskrivningarna. 

 

Målgrupp för böckerna 

Vissa författare nämnde sina tilltänkta målgrupper och mottagare rätt tydligt i empirin. 

Jackson (1845) tog upp att hon riktat stickbeskrivningarna till damerna, men att hon inte 

besitter samma dekorativa utseende för sina mönster som andra författare inom samma 

område. Jackson (1845) nämner även dessa författare som ”dyrare”, vilket kan föreslå att 

Jackson’s (1845) bok inte riktar sig främst till högsocieteten. Materialen i hennes bok 

konfirmerar detta, då de flesta stickbeskrivningarna är i ull och endast ett fåtal i bomull och 

silke.  Stickorna i Jackson bok var även de i mer vardagligare material som stål, ben och trä, i 

jämförelse med andra böcker som använder elfenbenstickor, som exempelvis Watts (1838), 
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Mee (1845) och Gaugain (1840). Men med det sagt var en stor portion av ullen i Jackson’s 

(1845) bok av den tyska sorten; Berlin wool, som var importerad från Tyskland och få 

beskrivningar överlag använde elfenbensstickor till utförandet av stickningen. Därför tolkar 

jag att Jackson fortfarande riktar sig till de högre samhällsskikten, även när hon tar upp sina 

beskrivningar som mindre dekorativa och billigare i pris. Jacksons (1845) böcker kan däremot 

inhandlats av andra klasser än de borgliga, då boken var mindre prisvärd en andra utgåvor.  

En annan författare som nämnde målgruppen var Lambert (1844). Hon skrev ett par rader i 

sitt intro att:  

“Knitting being so often sought, as an evening amusement, both by the aged and by invalids, a 

large and distinct type has been adopted,—as affording an additional facility” (Lambert 1844 

s. 3). 

Denna formulering och ”vem” Lambert anser stickar påverkar hur synen på stickningen 

tolkas, men även den tilltänkta målgruppen för boken. Enligt Rutt (1987) var Lambert en 

utbildad kvinna, som även arbetade som brodös för drottningen (Rutt 1987 s. 113). Lamberts 

(1844) utlåtande att stickningen är trevligt för invalider och gamla får mig att undra om 

stickningen inte ansågs som en sysselsättning för att förmedla status av högrestånds kvinnor, 

som Lambert och de i hennes närhet. Vilket är lite underligt då drottning Victoria av England 

även sysselsatte sig med att sticka under denna tid (Black 2012 s. 120).  

Rundquist (2001) tar upp att i de högrestånden var äldre damer inte utstötta från gruppen, om 

de hade en god social och ekonomisk ställning. Dock var de äldre damerna inte i fokus likt de 

yngre kvinnorna och skulle därmed inte dra till sig uppmärksamheten. De blev därför 

åskådare, mer än en aktiv del av det sociala livet (Rundquist 2001 s. 297, 299). Rundquist tar 

även upp att gamla damer inte var förebilder för fashionabla modetrender, då de ofta 

representera gamla manér och bar utdaterade plagg (Rundquist 2001 s. 299). 

Med detta i åtanke och Lamberts (1844) uttalande, kan det tolkas att stickningen inte helt och 

hållet var en sysselsättning med status eller accepterat för de högre klasserna. Främst för hur 

äldre damer sågs på under 1800-talet, vilket Lambert (1844) tog upp som ett exempel av 

målgrupp vilket kunde sticka för sin trevnad.  

Lambert (1844) kan också ha menat med sitt uttalande att stickningen kunde njutas av fler och 

inte bara damerna. Att tekniken kunde utföras av individer med funktionsnedsättning eller 

individer som inte kunde göra mer ansträngande kroppsliga arbeten, på grund av hög ålder. 

Stickningen kunde därmed varit en alternativ sysselsättning för de som hade det svårt med 
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andra fysiska arbeten och rörligheten. Därför är det svårt att uttolka Lamberts (1844) uttalande 

att mena det ena eller andra.  

När författarna själva inte skrev om målgruppen kunde den speglas i böckernas titel, som: The 

ladiés knitting and netting book av Watts (1838) och the lady´s assistant […] av Gaugain 

(1840). Med tanke på titlarna, författarnas intron och innehållet i empirin, är det rätt klart 

vilken målgrupp böckerna var menade till; damerna.  

Vad säger då målgruppen om stickningens status? 

Parker (2010) skrev i sin bok the subversive stitch att kvinnans konst och textila arbete, blev 

nedvärderat under 1700- och 1800-talet, främst på grund av synen på kvinnan. Kvinnors 

skapande arbete sågs som dåliga kopior och mannens arbete som något vackert och fullbordat 

(Parker 2010 s. 4). På grund av synen på kvinnan och det producerande arbetet under 1800-

talet, kanske stickningen inte hade en hög status, men som ändå var högt värderat inom den 

kvinnliga sfären. Vilket främst syns via massan av böcker som släpptes under 1800-talet, 

materialen som används i framförandet av mönstren och vad för stickbeskrivningar böckerna 

innehöll. 

I utbildningssyfte var även stickböckerna rankade högt, då bildning var viktig för de övre 

klasserna under 1800-talet (Ulvros 1996 s. 19). Handböcker var ett annat sätt att kunna 

utbilda sig, istället för att använda den muntliga traditionen för kunskapsöverföring och som 

kan ha gjort att stickningen blev förhöjt då tekniken kom ut i skrift. Många högt uppsatta 

kvinnor verkade således ha använt tekniken, både som en viktig del av kvinnans utbildning, 

men även som en fritidssysselsättning. Fritiden värderades högt och var även ett sätt att 

förmedla rikedom och att stickningen blev kopplad som en fritidssysselsättning för damer, 

höjde upp teknikens status under århundrandet (Veblen 1998 s. 38, 41). Samtidigt kan 

producerandet av dessa handböcker skapat populariteten, då skriftliga beskrivningar blev 

eftertraktade (Black 2012 s. 124).  

 

Sponsorer och tack 

Ett annat tema som ofta togs upp av författarna själva var tack till sponsorer och personer i 

författarens närhet.  

Gaugain (1840) nämner bland annat sina sponsorer [patronesses] som hjälpt att göra boken 

verklig. En lista av dem finns i slutet av boken och visar en stor samling av damer av både 
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hög och låg rang, men även andra kvinnor med stora titlar som: ”dutchess”, ”marchioness”, 

”viscecontess”, drottning och prinsessa (Gaugain 1840 s. 201–208). Med hjälp av empirin kan 

det uttolkas att boken är riktad till damer av den högre societeten, med tanke på namnen och 

titlarna av damer som hjälpt göra boken möjlig. Jag finner därför att boken visar på ett 

intresse från olika kvinnor från flera samhällsskick under tiden, men även att stickningen 

kunde ha setts som ett moderiktigt förbruk av fritid och därav varit intressant bidragsfaktor till 

en sponsring och publicering.  

Likt Gaugain (1840) verkar Jackson (1845) också haft hjälp, av vad hon själv beskriver som; 

”hög rankade damer” till sponsring av mönster i boken. Medans Mee (1845) mer tar upp tack 

till vänner som stöttat henne. 

Nästan varje bok tar upp tack, sponsring eller stöd till att göra böckerna möjliga, vilket Rutt 

(1987) tog upp som ett belevat beteende och som ofta var bra för författarnas affärer (Rutt 

1987 s. 116). Därav kan nämnandet av sponsorerna nästintill varit obligatorisk, då det visade 

på ett bra uppförande, vilket också förklara varför många intron och författare tog upp temat.  

 

Författarnas syn på stickningen och teknikens popularitet 

När det kom till hur stickningen sågs på av författarna själva, fanns det väldigt lite i empirin. 

Gaugain (1840) tog inte upp några beskrivande ord om stickningen eller dess status, utan 

hennes introtext verkar mer handla om personerna i hennes närhet och de som sponsrat boken 

till att bli möjlig (Gaugain 1840 s. 5–6). Gaugain (1840) själv beskriver mer boken som en 

vägledning till henne själv och de hon undervisat under åren, därefter handlar Gaugain´s 

(1840) text mer hennes egna stickningsförkortningar, vilket Rutt (1987) påpekar i sin bok, att 

hon var mycket stolt över (Rutt 1987 s. 112–113). 

Inte heller tog de andra författarna upp hur de såg på stickningen, men stickningens 

popularitet nämndes. Watts (1838) tog upp den stora försäljningen av den första 

publikationen, vilket såldes ut på nio månader, som visade på efterfrågan av böckerna (Watts 

1838 s. preface).  

Under 1830-talet publicerades ett flertal stickböcker och stickningen sågs som ett moderiktigt 

sätt att använda sin tid (Richard, Rutt 1987 s. 111).  Det förklarar den stora efterfrågan, lika så 

att dessa böcker var de enda i sitt slag inom ämnet under tiden (Watts 1838 s. preface).  
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Eftersom medelklassen växte under den industriella eran betydde det att fler kunde ha en fritid 

och att det förändrade livet för många under tiden. Medelklassen härmade ofta de borgliga 

kulturerna eftersom borgerlighetens beteende och smak sågs som den ”rätta” (Gunn 2000 s. 

27). Eftersom handböckerna i denna undersökning verkade rikta sig till överklassen, med 

material och beskrivningar, riktade den sig även till individer från medelklassen då de ofta såg 

upp till de högre borgliga klasserna. Med tanke på böckernas popularitet och utbud, blir det 

förnuftsenligt att fler människor från olika klasser köpte böckerna, som i sin tur förklarar de 

utsålda upplagorna och om publikationer av visa utgåvor, som exempelvis Watts (1838). 
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Slutdiskussion 

I slutdiskussionen presenteras förkortade resultat av analysen, personliga tolkningar av 

undersökningen och vidare forskningar inom ämnet. Slutdiskussionen har delats upp i ett 

flertal relevanta underrubriker som:  ”Material”, ”Stickbeskrivningarna”, ”Målgrupp och 

betydelse” och ”Författarnas syn”. 

 

Material 

Fast bomullen var modet under 1800-talet, fann jag att ullen var främst det dominanta 

materialet i empirin. Materialen som används i empirin tolkar jag som någorlunda exklusiva, 

samtidigt som dom inte var det. Bomullen anses inte som exklusivt för materialets 

lättåtkomlighet och pris, men samtidigt är bomullen populär under 1800-talet och tar över 

konsumtionen från andra material, som exempelvis linet (Farnie 2003 s. 721). Likaså kan 

samma sak visas kring exemplet om ullen. Den tyska merinon verkar innefatta en massa bra 

egenskaper vilket gör materialet populärt och används flitigt i empirin. Ullen importerades in 

till landet och verkade inte vara allt för svåråtkomlig, då alla handböcker hade material från 

Tyskland i några av beskrivningarna. Därav finner jag det svårt att se till målgrupp och 

stickningens status via materialet, då statusen även kan innefatta mer än exklusivitet och 

svåråtkomlighet. Materialets popularitet, likaså stickningens popularitet kan därför höjt 

stickningen som sysselsättning, även när materialet för utförandet av tekniken kan ha varit 

någorlunda billigt.  

Det importerade materialet kanske inte var svåråtkomligt, men däremot kunde det vara dyrare 

än andra, mer lokala material. Elfenbensstickor och silket kan vara två exempel på ett mer 

svåråtkomligt material, men som även är dyrare än till exempel lokal ull, trästickor och 

stålstickor (Bäckström 2017 s. 108–109, 125). Med tanke på hur materialen används och hur 

ofta de används i empirin finner jag ändå att böckerna inte riktar sig till de lägre klasserna i 

samhället. Handböckerna verkar mer rikta sig till medelklassen och uppåt. Det för att många 

av stickbeskrivningarna var dekorativa, använde dyrare material och inte alltid fyllde en 

funktion.  

Likaså är några av handböckerna, som Gaugian’s (1840) och Lambert´s (1844) böcker, 

prissatta högt. Vilket inte öppnade upp för de mindre förmedlade under epoken. Därav kan 

inte empirin varit riktad till de lägsta klasserna då dessa individer, inte skulle ha råd att 

investera i vissa av böckerna och materialen som beskrivningen var tillskrivna.  
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Jag märkte under uppsatsens gång att det inte fanns mycket skrivet om materials värde under 

1800-talet. Forskningarna och historieböckerna tog mer upp materialen ihop med tekniska 

utvecklingar, materialets egenskaper och ursprung. Inte om hur materialet värderades under 

sociala förhållanden under olika epoker. Därav fick materialens värden under den nämnda 

tiden läsas mellan raderna i vissa fall och därför skulle en djupare forskning om materialets 

sociala värde kunna utföras. 

Stickbeskrivningarna 

Stickbeskrivningarna i empirin visar på både nödvändiga ting, som strumpor, linnen och 

andra klädesplagg, men även dekorativa pryttlar, som dukar, nålkuddes överdrag [pincushion 

covers] och pennykannor [pence jugs]. Mönstren visar på en variation av ting som kunde 

skapas, men hade ändå riktade teman som; kläder, accessoarer och textilier till hemmet. De 

flesta av stickbeskrivningarna är accessoarer av något slag, som vantar, börser, muddar med 

mera. Vilket igen riktar sig mot en högre samhällsklass. 

Alla mönster i böckerna var till familjen och hemmet, vilket antyder att böckerna främst riktar 

sig till kvinnor. Vilket inte är förvånande då Parker (2010), Bäckström (2017) och Rundquist 

(2001) tar upp att textila tekniker och skötandet av hemmet ofta kopplades ihop med kvinnor 

och kvinnlighet under tiden. 

Målgrupp och betydelse 

Det sågs utbildande att ha handböcker till lags, istället för den muntliga traditionen för 

mönster. Handböckerna höjde upp statusen för stickningen, då borgerligheten under tiden såg 

utbildning som en markör för status (Ulvros 1996 s. 19). 

Enligt Rutt (1987) kopplades stickningen ofta till de fattiga och arbetarklassens arbete; för en 

inkomst och klädproduktion (Rutt 1987 s. 98–99, 103). Däremot är den viktorianska 

stickningen väldigt olik de tidigare stickningarna från 1700-talet och tidigt 1800-tal. 

Stickbeskrivningarna var till största del riktade till kvinnor och många av beskrivningarna 

kom i form av olika accessoarer. Detta i motsats till arbetarklassens stickning, som ofta var 

mer praktisk lagd, än dekorativ och vacker (Rutt 1987 s. 108). Det verkade som att 

stickningen till nöden var nedvärderat eftersom den kopplades till de lägre klasserna, men 

stickningen som var mer dekorativ och gjorda av borgerligheten förhöjdes. 

Under 1800-talet växte också medelklassen, vilket lede till att fler plötsligt hade tillgång till 

fritidssysselsättningar (Gunn 2000 s. 14–15). Denna medelklass kan därav också varit en 

målgrupp och orsak till stickböckernas växande popularitet och konsumtion. Eftersom 
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stickningen började ses som en fritidssysselsättning för damer, kan även medelklassen 

anammat stickningen som ett korrekt sätt att spendera sin fritid och därmed bidragit till 

teknikens popularitet 

Vad säger det om stickningens status, att målgruppen är medelklassen och uppåt? Under 

1800-talet var individernas sociala status viktig och de borgliga klasserna stod ofta som mall 

till resterande klasser i samhället (Veblen 1998 s. 52). Därför anser jag att om stickningen 

användes av de högre klasserna, som stod som mall till alla andra klasser enligt Veblen 

(1998), så var tekniken också högre värderat i status. Statushöjningen kan därmed ha ökat 

teknikens popularitet, vilket i sin tur också kan ha skapat att fler såg upp till tekniken. 

Författarnas syn 

När det kommer till författarnas syn på stickningen och dess status, fann jag att empirin inte 

var tillräcklig. Främst för att författarna inte nämnde stickningen och hur de såg på tekniken. 

Introduktionerna gav inte den information som jag trodde den skulle ge utav synen kring 

stickningen och i vissa fall den tilltänkta mottagaren av böckerna. De personliga texterna av 

författarna tog mer upp beskrivningarnas genomförbarhet, tack till sponsorer, tidigare och 

kommande utgåvor, med mera. Därför kan jag inte säga att denna del av empirin berättade om 

stickningen status från författarnas egna synvinklar, som jag trodde det skulle göra. För att få 

författarnas syn på stickningen kan en djupare studie göras, både genom att bredda empirin, 

läsa fler introduktioner och texter från samma författare, men även se till andra skriftliga 

dokumentationer, som brev eller dagböcker. 

Andra vidare forskningar som skulle kunna göras inom ämnet är; kunskapen kring utförandet 

av stickbeskrivningarna. Var låg kunskapsnivån under tiden inom tekniken och finns det 

kunskaper som har gått förlorat under århundradena? Var dessa stickbeskrivningar förståeliga 

under sin tid eller endast undermåliga? Mycket kring kunskapen förr skulle kunna forskas 

vidare om, likaså skulle en till vidare forskning kunna se till vad som verkligen stickades från 

empirin som undersöktes och vad för klass, individerna som stickade objekten kom från. 

Därav finner jag att det fortfarande finns mycket att utforska kring ämnet och många 

obesvarade frågor som behövs tas upp. 

Jag märkte under uppsatsens gång att empirin och de tidigare forskningarna ofta tog upp 

samma teman och åsikter. Därmed fanns det inte mycket som ledde till en diskussion mellan 

olika uppfattningar och slutsatser i uppsatsen. Likaså trodde jag att empirin skulle visa på 
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olika målgrupper, då olika författare hade skrivit böckerna, men även här var de skilda 

böckerna i likhet med varandra.  

I en större granskning kan fler variationer mellan målgrupper och klasser för handböckerna 

utrönas, men för åren jag undersökte var empirin klart riktad till de övre klasserna i samhället 

och som speglar den tidens syn på stickningen och dess status. 
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