Human Knitting Machine
Av og med kunsthåndverker/strikkedesigner Ingun Myrstad

Hva er å strikke, og kan vi ved å bruke våre egne kropper lage en menneskelig strikkemaskin?
Klesdesigner Ingun Myrstad lærte å strikke med pinner av sin bestemor da hun var lita. Men
det var først ved møtet med en strikkemaskin at hun ble hekta på strikking. Ikke bare går det
fort å strikke på maskin, det er enklere, morsommere og man kan lage unike plagg.
I The Human Knitting Machine vil Ingun vise egne kreasjoner og fortelle om strikking og
forskjellige strikkemetoder. Foruten pinner og maskin, hva annet kan vi bruke for å lage
masker, som jo strikking er? Elevene skal også prøve å lage en menneskelig strikkemaskin, og
slik erfare hvordan masker strikkes. De skal prøve å strikke rette og vrange masker, lage
striper og kanskje får vi til en vrangbord?
Se flere bilder og les om Human Knitting Machine på prosjektets blogg:
http://myrstaddesign.no/hkm/

Produsent/idé/opplegg: Ingun Myrstad
Produksjonen er utviklet i samarbeid med: MiST/Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og
SEANSE – senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda.

FAKTA
Målgruppe:
Grunnskole (8. - 10. trinn)
Mål fra Kunnskapsløftet
Etter 7. Årstrinn
Design
•lage enkle bruksformer i ulike materialer
•bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer
•bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer

Fagkategori:
Design/kunsthåndverk
Programlengde
Formidling med workshop/performance: 90 minutter.
Max antall elever pr hendelse
1 gruppe på maks 15 elever per hendelse, 2 hendelser per dag. Elevene skal delta i
performance.
Visningsrom/romlige krav:
Klasserom ryddet for pulter.
Tilgang til internet og smartboard/projektor
Formidling:
Strikkemaskin som utgangspunkt for utforskning og performance i strikk der elevene selv
fungerer som strikkemaskinen.
Rigging:
Tid opprigg: 40 minutter
Tid nedrigg: 30 minutter
Transport/bærehjelp
Kunstner tar med seg to store nøster, en strikkemaskin, en boks med garn og miniutstilling.
Alt får plass i en stasjonsvogn. Behov for bærehjelp av en voksen.
Om kunstner:
Ingun Myrstad har hovedfag fra Kunsthøyskolen i Oslo med fordypning i strikking på strikkemaskin.
Hun har drevet eget firma siden 2003 og har nå verksted i Klæbu, Sør-Trøndelag. Ingun strikker mest
kjoler og klær for damer, og er spesielt glad i å strikke striper og å sette sammen farger slik at hvert
plagg blir unikt.

Kontakt
Ingun Myrstad
Tlf: 950 22 250
Epost: ingun.myrstad@gmail.com
Webside: http://myrstaddesign.no/hkm

