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Strikkstrekking 

Skrevet av: Sindre Rannem Bilden 
 
I fysikk forsøker man å beskrive naturen rundt oss med matematiske formler. Her har vi ved hjelp av 
eksperimenter resonert oss frem til Hookes lov for strekking av strikker.  
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Introduksjon 
Strikker kan brukes til mange forskjellige ting, 
det kan for eksempel holde sammen en bunke 
blyanter eller skytes på en blink. 
Materialegenskapen som vi utnytter i strikken  er 
at den strammer seg igjen om den strekkes ut. Vi 
skal se nærmere på hva som avgjør hvor sterk en 
strikk er.   

 
Hensikten med forsøket er å se om vi kan 
bestemme fysiske lover gjennom ulike 
eksperimenter og litt matte. Akkurat som kjente 
fysikere har gjort tidligere. Et utgangspunkt er å 
se på hvordan kraften til en strikk avhenger av 
lengden man strekker strikken og hvor tykk den 
er. Det kan godt hende at det også er mange 
andre parametere som også påvirker en strikk, 
slik som temperatur, lys, farge, og mye annet, 
men det er ikke fokus i dette arbeidet.  
  

Teori 
Strikker er laget av gummi. Gummi er laget av 
polymerer, som minner om veldig små tråder av 
atomer. I gummien ligger disse små trådene tett 
i tett og i alle mulige retninger. Når man strekker 
strikken retter flere og flere av trådene seg ut så 
langt de klarer, Figur 1. Til slutt vil alle trådene 
være strukket. Strekker man strikken mer vil den 
ryke.  
 
Kraften til en strikk er den kraften som strikken 
trekker seg sammen med, om man forsøker å 
strekke på en strikk vil man kjenne at den vil 
forsøke å trekke seg sammen til hvordan den var 
tidligere. 
 

 
Figur 1. Illustrasjon av en normal strikk (øverst) og 
utstrukket strikk (nederst), sikksakkmønsteret viser 
hvordan gummien strekker seg ut. 

 
Henger man et lodd med kjent vekt i strikken, så 
vet vi at tyngdekraften som trekker loddet 
nedover er lik vekten, m, multiplisert med 
tyngdeakselerasjonen, g= 9,81 ms-2. Newtons 
første lov sier at summen av kreftene, F,  som 
virker på en ting er lik null dersom tingen står 
stille. Dette skrives ofte som likning 1.  

 ∑ 𝑭 = 𝟎               (𝟏) 

Så velger jeg å sammenlikne strikkens 
sammentrekningskraft med tyngdekraften, mg, 
som jeg vet at er konstant.  Da får vi likning 2.  

∑ 𝑭 = 𝒎𝒈 + 𝒔𝒕𝒓𝒊𝒌𝒌𝒆𝒏𝒔 𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕 =  𝟎   (𝟐) 

Ved å gjøre om likning 2 får vi at strikkens kraft 
må være like stor som tyngdekraften.  
 

Oppsett 
Utstyr:  

 Strikk (i forskjellige størrelser) 

 Hyssing 

 Målebånd 

 Pose med grus (eller noe annet tungt) 

 Vekt (til å veie grusen) 

 Tape (til festing) 
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Vi festet en snor til en bordkant og så 
strikken mellom denne snoren og en annen 
snor som var festet i en pose med grus som 
fungerte som lodd. Vi teipet også et 
målebånd fast til bordkanten, som illustrert i 
figuren under. Strikkene ble festet til en hyssing 
på hver sin side som i Figur 2. Den ene hyssingen 
fikk en løkke til å feste posen med grus. Her er 
det lurt å bruke en justerbar løkke for å lettere 
skifte ut posen. Strikken ble festet til noe stabilt 
som en stolrygg eller kanten av en benkeplate. 
Målebåndet ble teipet fast ved siden av strikken. 
 
 

 
Figur 2. Strikken henger i en tråd og det er knyttet fast et 
lodd med en snor i andre enden av strikken. En linjal blir 
brukt til å måle hvor langt strikken strekker seg.  

 
Gjennomføring 
Før jeg satte fast strikkene i oppsettet, prøvde 
jeg å strekke dem ut med hendene.  Etter å ha 
strukket litt på strikkene kjente jeg at det var 
tyngre å strekke strikken langt enn kort. Den 
tykke strikken var også tyngre å strekke ut enn 
de tynne.  Jeg prøvde også å varme opp strikkene 
før jeg strakk de ut, men her kjente jeg ikke noen 
særlig forskjell mellom kald og varm strikk, men 
det ble ikke målt nøye. Figur 3 viser de 
forskjellige strikkene jeg brukte.  

 
Jeg målte omkretsen til strikkene og antok at 
lengden til strikken er halvparten av omkretsen. 
Så satte jeg opp oppsettet som beskrevet over.  
 

 
Figur 3. Tre strikker, to tynne og én tykk. De to tynne har litt 
forskjellig lengde. De er nummerert som 2,1,3 i tabellene. 
 

Jeg brukte først 100 g med grus i en pose som 
lodd og festet denne til strikken. Jeg noterte 
lengden til strikken og økte vekten til loddet med 
100 g for hver måling. Dette gjorde jeg helt til 
posen veide 1000 g. 
 

 
Figur 3. Bilde av utveiing og måling av utstrekking. 

 

Resultater og diskusjon 
I tabellen under har jeg skrevet opp alle 
målingene som ble gjort. Jeg kalte de ulike 
strikkene for tynn blå, 1, tynn brun, 2, og tykk blå, 
3.  
 
Tabell 1. Oversikt over lengden til strikkene gitt vekten av 
loddet.  

Vekten av 
loddet 
[g] ± 1 

Lengde 
strikk 1 
[cm] ± 0.25 

Lengde 
strikk 2 
[cm] ± 0.25 

Lengde 
strikk 3 
[cm] ± 0.25 

0 6.00 7.00 7.50 

100 7.00 8.00 7.75 

200 9.75 10.00 9.00 

300 13.00 14.00 9.75 

400 17.00 17.50 11.00 

500 19.25 21.00 12.50 

600 22.00 23.00 14.25 

700 23.50 25.00 15.50 

800 25.00 27.00 17.00 

1000 28.00 30.00 20.00 
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Vi vet at tyngdekraften er gitt ved 𝑮 = 𝒎𝒈 og at   

𝒈 = 𝟗. 𝟖𝟏𝒎/𝒔𝟐 [1]. Vi kan derfor skrive om 
vekten til kraft. Siden strikken ikke har noen kraft 
når den ikke er strukket må vi trekke fra den 
normale lengden til strikken, for å kun se på hvor 
mye den er blitt strukket. Om vi gjør dette får vi 
Tabell 2. 
 
Tabell 2. Oversikt over forlengelsen, x, som funksjon av 
kraft, G, for strikkene x1 = tynn blå, x2 = tynn brun, og x3 = 
tykk blå. 

G [N] x1 [cm] ± 
0.25 

x2 [cm] 
± 0.25 

x3 [cm] 
± 0.25 

0.981 1.00 1.00 0.25 

1.962 3.75 3.00 1.50 

2.943 7.00 7.00 2.25 

3.924 11.00 10.50 3.50 

4.905 13.25 14.00 5.00 

5.886 16.00 16.00 6.75 

6.867 17.50 18.00 8.00 

7.848 19.00 20.00 9.50 

9.810 22.00 23.00 12.50 

 

Vi kan plotte forlengelsen ved strekking opp mot 
kraften brukt til å strekke strikken, og får Figur 4. 
 

 
Figur 4. Graf over hvor langt strikken er strukket opp mot 
kraften, G, for tre forskjellige strikker. 

 
Figur 4 viser at kraften følger tilnærmet en rett 
linje fra strekkingen, spesielt for små strekk. For 
strekk over ca. 15 cm så kan det se ut til at det 
skal mer kraft til enn forventet for å strekke 
strikken enda lenger. Men, som sagt så fokuserer 
vi først på området frem til 10 cm strekk hvor det 
ser ut til å være en lineær sammenheng mellom 

strekk og kraft. Matematisk kan vi da uttrykke 
dette som  

𝑭 = 𝒂𝒙 
der a er stigningsgraden til linjen. Vi kan se at den 
tykke strikken har en krappere stigning enn de 
tynne. Det er behov for større kraft for å strekke 
en tykk strikk enn en tynn om man strekker de 
like langt. 
 
Strikken trekker seg alltid tilbake til 
utgangspunktet (null strekking). Derfor vil 
kraften alltid være negativ av strekking, a er 
derfor negativ og vi får uttrykket  

𝑭 = −𝒂𝒙 
Konstanten a bestemmes hovedsakelig av 
tykkelsen til strikken. 
 
Vi kan sammenlikne hva vi har funnet opp mot 
Hookes lov [2], som er vanlig å bruke for fjær. 
Hookes lov er gitt ved  

𝑭 = −𝒌𝒙 
 
Der k kalles fjærkonstanten og beskriver hvor stiv 
fjæren er, dette ligner veldig på hva vi har funnet 
for strikk der a beskriver hvor seig strikken er.  
 

Konklusjon 
Med litt kreativitet er det fullt mulig å finne 
fysiske lover hjemme. Man tenke på alt som kan 
påvirke det vi skal måle og forsøke å variere 
disse. Det er derimot veldig praktisk å kunne slå 
opp disse formlene når de allerede er funnet 
tidligere. 
 
Dette betyr at lengden man strekker strikken 
betyr noe for hvor stor kraften til strikken er. 
Dette vil si at tykkelsen på strikken bør bety noe 
for kraften til strikken. Hva med området over 15 
cm strekk? Her ser det ut til at det kreves større 
kraft for å forlenge den ytterligere en cm enn hva 
det var behov for opp til 10 cm strekk. For å 
undersøke dette nærmere så må det gjøres flere 
forsøk der kraften måles helt til strikken ryker. 
Dette er et godt utgangspunkt for et nytt forsøk. 
Gummistrikker kan vise mange interessante 
avvik fra Hookes lov dersom en undersøker dem 
nøyere [3]. En tankevekker om at selv om forsøk 
tilsynelatende er innlysende og klare ved første 
øyekast, så kan de avsløre mange interessante 
oppdagelser dersom de undersøkes nøyere. Det 
er ved avvik fra det forventede at en finner de 
nye materialegenskapene!  
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Prøv dette hjemme 
Hvilke andre fysiske lover kan du finne med 
eksperimenter? Klarer du å finne Hookes lov fra 
fjærene i penner også?  
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