
Idrija 40 års Kniplefestival 
 

 

 

Karelly Knipleservice har igen besøgt Idrija Kniplefestival i Slovenien. 

Intet er som det var før Corona og Ukraine, alligevel 

skulle det ikke afholde os fra igen at besøge 

naturskønne Idrija. Byen som ligger klemt inde bag 

naturskønne grønne bjerge og som i generationer har 

været centrum for Idrija Kniplinger der igennem den 

lokale knipleskole holder de stolte traditioner i hævd. 

Folkefest. 
At det er en kniplefestival, kan ingen være i tvivl om. 

Hele byen emmer af kniplinger i alle mulige 

afskygninger - 

det være sig 

både traditionelle Idrija kniplinger som moderne kniplinger til 

beklædning og ligefrem over i hvad vi kalder kunst.   

Alligevel kan man samtidig opfatte kniplefestivalen som en 

decideret Folkefest. Altså en form for alsidig byfest som dog altid 

har Knipling i centrum. At det ikke udelukkende er kniplinger der er 

omdrejningspunktet, betyder blot et mere alsidigt publikum – så 

det er ikke alene er knipledamer/mænd der strømmer til, men i den 

grad hele familier.  Der var vel omkring 100 udendørs stande spredt 

ud over byens centrale pladser. Det være sige stande med 

materialet til kniplinger – mønstre – tråd osv. Men også stande hvor de lokale bjergbønner viser og sælger 

deres hjemmelavede håndarbejder og fødevarer. 

Hele byen deltager. 
At hele byen tager det seriøst, ses tydelig i 

omfanget af de forskellige udstillinger. Der er 

udstillinger spredt ud over hele byen – selvfølgelig 

i byens Knipleskole – men også i de mange 

butikker der ernærer sig af at sælge kniplinger 

eller kniplerelateret materialet. Selv i det relative 

nyopførte plejehjem var der knipleudstilling og 

mon ikke de mange beboere syntes det gav lidt 

adspredelse, ikke udelukkende at se kniplingerne, 

men også at se de mange forskellige mennesker 

der besøgte plejehjemmet for at se på kniplinger.  

Lige over for plejehjemmet ligger en kirke der ligeledes var en del af udstillingen med en kæmpe knipling 

ophængt under hvælvingen. 



 

Generationsproblem. 
Knipleskolen i Idrija har omkring 450 

knipleelever fra 6 år og opefter, heriblandt er 

ca. 20% drenge. Dermed kan man vist roligt 

konstatere at enhver tale om 

generationsproblemer ikke er aktuelt i Idrija. 

Kniplefestivallen begyndte fredag aften kl. 

21:30 med en stor parade af kniplepiger og 

drenge der med deres mor i hånden gik i 

kolonne fra Knipleskolen til byens centrale 

plads – hvor der var opstillet sene og lysshow 

og siddeplads til omkring 500 personer – 

Hornorkester og syngepiger underholdt mellem 

talerne. Pladsen var fuld til randen – vi sad på en nærliggende udendørs bar og fulgte åbningsceremonien. 

Om søndagen var højdepunktet igen en parade af ca. 350 kniplepiger og drenge der med deres 

traditionelle kniplepuder under armen gik parade gennem byen 

med et hornorkester i spidsen. Alle ende i et stort telt hvor der 

blev afholdt kniple konkurrence i opdelte sværhedsgrader. 

Alt i alt en oplevelsesrig rejse til Idrija. Vi rejste med Air France fra 

Billund over Paris til Ljubljana hvor vi lejede en bil og boede i en 

nærliggende by – Cerkno - der om vinteren er et Ski Resort. 

Hvis målet med rejsen udelukkende var kniplerelateret, er det 

nok lidt langt at rejse – men tager man den skønne natur – 

stemningen – befolkningen og selvfølgelig Kniplebyen Idrija med 

i betragtning – ja, så går det hele op i en større enhed og gør 

bestemt turen uforglemmelig og mindeværdig. 
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