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At rejse er at leve og Portugal – specielt byen
Porto samt Douro-dalen er bestem en oplevelse
som man skal unde sig. Ud over det er portvinens
mekka er det også området hvor portugisiske
kniplinger har sit epicenter.
I byen Vila do Conde (The City of Lace Making), der
ligger kun 27 km nord for Porto, kan man se
verdens største knipling der lavet af 53.263 meter
tråd – vejer 8 kg. og består af 437 kvadrater på 30
x 30 cm. - 136 kniplersker har deltaget i at lave
kniplingen.

Kniplingen kan ses på byens Kniple museum som også indeholder byens knipleskole. Ud over
den store knipling kan se mange traditionelle kniplinger herunder brudekjoler.
http://www.museudeviladoconde.org.pt

Vila do Conde kan nemmest besøges ved at anvende Metroen som går direkte fra Porto.
Besøgende vil blive charmeret af den autentiske middelalderlige bykerne med sin travle fredag
marked, den travle fiskerihavn og de gyldne sandstrande, som er ideelle til familieferier. Men
byens vigtigste årsag til berømmelse er dens kniple industrien, hvor dette gamle håndværk dygtig
holdes i live fra generation til generation af kniple skolen ”Escola de Rendas”. Og som nævnt er en
del af skolen samtidig et fascinerende kniple museum og bestemt et besøg værd. Men kniplinger
kan generelt findes i hele området og blive til smukke gaver og unikke souvenirs. Måske kunne vi lære at
værdisætte vores danske kniplinger på samme måde som i Portugal, hvor en knipling nemt kommer op i
flere hundrede Euro.
På den centrale markedsplads købte jeg nedenstående sølvknipling samt mønster i en lille kniplebutik som
sjovt nok brugte det danske ord ”Prikkebrev” på sit mønster – så det var måske af Dansk oprindelse 
Og på byens havnefront ses en statue af en kniplende dame.
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