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Sammanfattning

Med syftet att visa vad kopparväv kan tillföra vid utformningen 
av lampor har jag efter omfattande undersökningar och analyser 
av materialets egenskaper skapat en kollektion bestående av tre 
lampor i kopparväv. Den hårda glansiga koppartråden blandas 
med den mjuka matta bomullsvarpen och medför en mängd 
intressanta möjligheter. Väven går att forma, vika och ärga och 
i kombination med ljus tar den fram kopparens vackra glans. 
Dessa möjligheter har varit styrande för designprocessen och 
för resultatet, då en av de viktigaste idéerna i arbetet har varit 
att låta materialets egenskaper styra utformningen av lamporna, 
snarare än tvärtom.
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Inledning

Tre material, tre uttryck, tre lampor

Koppar har genom historien haft en unik betydelse för människor. 
Det var den första metallen som vi lärde oss att bearbeta och 
den har använts till att utforma både verktyg och konstföremål. 
Även inom lampdesign har koppar använts och uppskattats för 
sin färg och sin ljusreflekterande yta. Men vad händer när 
man kombinerar koppar med textil? Borde det inte gå att plocka 
det bästa från dessa två världar; kopparens glans, färg, 
föränderlighet och formbarhet och textilens följsamhet? 

Det som lockat mig att använda koppar i en väv är att den medför 
nya unika möjligheter, som att forma, vika och ärga materialet. 
Möjligheterna är oändliga och kopparväven har överraskat mig 
gång på gång med sitt karismatiska uttryck.
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Syftet med projektet är att visa vad användningen av kopparväv 
som material kan tillföra utformningen av lampor. Detta görs 
genom att ta fram tre lampprototyper som på olika sätt använder 
och uttrycker kopparvävens egenskaper tillsammans med ljus. I 
projektet ska kopparväven ta plats, både i lampornas uttryck och 
i designprocessen. För att åstadkomma detta har projektet två 
delsyften:

•	 Att	undersöka	hur	kopparvävens	egenskaper	kan	vara
 med och skapa utformningen av lampan som helhet.
•		 Att	undersöka	och	framhäva	kopparvävens	egenskaper
  i kombination med ljus.

Syfte och Mål
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Metod

Inledande research
För att få inspiration görs en inledande research i hur andra 
designers arbetar med materialegenskaper i kombination med 
ljus för att skapa form och uttryck. Detta syftar till att ge uppslag 
kring hur jag kan jobba med kopparväven för att framhäva dess 
egenskaper.

Tillvägagångssätt
Vägen fram till lamporna utgår från kopparvävens egenskaper. 
Jag lägger upp designprocessen så att vävens möjligheter kan 
styra och inspirera mig till nästa steg i processen. 

Första fasen är en undersökande process där jag provar mig fram 
genom kopparvävens olika möjligheter. I kombination med ljus 
analyserar jag steg för steg vilket tillvägagångssätt som skapar 
de mest intressanta resultaten. I den första fasen av processen 
tar jag inte några beslut kring vad som är bra eller dåligt, utan 
samlar främst på mig olika skisser av kopparväven och får en 
förståelse för vad väven har för förutsättningar.

I andra fasen väljs ett antal intressanta möjligheter ut av resultatet 
av den första fasen. En kollektion byggs gradvis upp genom att 
gruppera möjliga kombinationer av material och tekniker. I slutet 
av processen styr de utvalda materialens karaktär formgivningen 
och konstruktion på lamporna. 

Avgränsningar

Lamporna som projektet resulterar i kommer vara prototyper. Det 
innebär att de material som används i dem till viss del behöver 
bytas ut eller justeras för att kunna gå från prototyp till produktion. 
T.ex. är varpen i väven en bomullsvarp. Bomullen är egentligen 
inte ett material som lämpar sig att utsättas för värme och ljus, då 
den bryts ner och kan bli missfärgad. Men varpen har en täthet 
och tjocklek som medför ett fint och jämt utryck i kopparväven. 
Skulle prototyperna tas vidare hade valet fallit på en varp av 
Trevira CS som är bättre lämpad som lampmaterial, då den tål 
både värme och ljus. 

Min utgångspunkt är att låta kopparväven styra både utseende 
och ljusbild, därför kommer lamporna i första hand fylla ett 
dekorativt syfte. Med anledning av denna utgångspunkt har jag 
vidare valt att ha lamporna i en hängande konstruktion. Vilket 
medför färre val av detaljer och lösningar i konstruktionen och 
mer fokus på den textila delen i arbetet.
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Distans - Digitaltryck 60x240 cm
Modell till Distans

In Between - Möbelmässan Stockholm 2012
Kopparväv i linvarp

Väv med fiberoptik

Blurr - Digitaltryck på siden
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Bakgrund

Dekorativ belysning

Inom belysning finns olika slags lampor som fyller olika behov 
och funktioner. Dels finns det lamparmaturer som ska ge ett 
allmänt ljus eller en specifik ljusbild, dels finns det lampor som 
fyller ett rent dekorativt syfte. Lamporna i detta projekt ska vara av 
den senare typen, det vill säga fylla en dekorativ funktion, där 
materialet står i fokus och textilen får ta mer plats än ljusbilden. 
Ett bra exempel på detta är Fredrik Färgs och Emma Blanches 
lampor Moon Lamp. (www.fargblanche.wordpress.com). 
I lamporna är det den reflekterande textilen som ger uttrycket 
och karaktären till lamporna. Det glansiga draperade tyget är 
placerat på olika enkla former, såsom cylindrar, och låter textilen 
stå i fokus och visa sina fördelar och styrkor. Att ljus kan tillföra 
något och framhäva egenskaperna hos textila material visar till 
exempel Christian Haas med sin produkt Ropes. (www.haasdesign.
de). Han använder sig av vita rep i kombination med ljus. 
Kombinationen blir något nytt och spännande. I hans fall fungerar 
textilen som en armatur runt ljuskällan och ett mjukt diffuserat ljus 
sprids från de vita repen.

Tidigare arbeten som har lett fram till 
examensarbetet

Ljus och textil
Jag har arbetet med ljus och reflektion i flera av mina tidigare 
projekt. Det är ett område som är intressant för att ljuset kan ge 
en ny dimension till en textil och textil en ny dimension till ljuset. 
Kombinationen kopparväv och ljus lämpar sig utmärkt då väven 
reflekterar ljuset och glansen därigenom framhävs. Jag har 
därför valt att utforska vilka möjligheter som finns i mötet mellan 
en kopparväv och en ljuskälla.

Koppar och textil
Till möbelmässan i Stockholm 2012 vävde jag med koppar i en 
linvarp. Temat var hårt och mjukt. Där upptäckte jag kopparens 
egenskaper i en väv. Blandningen tar fram de bästa av 
koppartråden och ytan får en otroligt vacker glans. Kopparväven 
är även ett material som kan formas, ärgas och manipuleras på 
olika sätt. Just denna kontrast och föränderlighet som finns i ett 
och samma material är något jag vill framhäva och använda i 
examensarbetet. Materialet som är utgångspunkten för 
examensarbetet kommer ursprungligen från detta tidigare 
arbete och är en kopparväv i form av en slät tvåskaftsväv i en 
tunn bomullsvarp.
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Process

Undersökande process – förstå och utveckla kopparvävens 
möjligheter

Kopparväv är min utgångspunkt och det som kommer att forma 
mina lampor. Materialet är både min färgpalett och min 
begränsning. Vävens egenskaper ska styra formerna och 
uttrycken på lamporna. Vilka egenskaper har då kopparväven?

Första delen av processen handlar om att lära känna min 
utgångspunkt, tvåskaftsväven. I denna del av processen görs 
inget urval utan den ska generera insikter och slutsatser. Jag 
provar mig fram och utvecklar allt efter som nya idéer och 
slutsatser dyker upp. Det blir en intensiv period med många olika 
tekniker, där jag först skapade mig en uppfattning om hur man 
kan forma en kopparväv. Nästa steg är att utveckla utgångspunkten, 
tvåskaftsväven. Jag testar olika bindningar, inslag och ärgning för 
att se hur det påverkar egenskaper och uttryck i kopparväven. De 
följande styckena i rapporten beskriver denna del av processen 
och vilka slutsatser jag har tagit.
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Kopparväven består av en mjuk bomullsvarp och en hård 
koppartråd i inslagen. För att få idéer kring hur jag kan forma 
kopparväven studerar jag hur man viker papper, origami, och hur 
man draperar och skapar strukturer med tyg.

Ett exempel på en insikt kring materialets egenskaper är cirkeln, 
nr 1. Där upptäckte jag att materialet inte kan liknas vid vare sig 
papper eller tyg. På grund av vävens uppbyggnad beter sig 
vecken olika beroende på vinkeln man har mellan vecket och 
koppartrådarnas riktning. När väven viks i 90 grader mot koppar-
trådens riktning skapas de mest bestående vecken. Mindre vinkel 
ger sämre förmåga att skapa bestående veck i väven. Är vecket 
parallellt med koppartråden blir det som i det draperade provet, 
nr 2. 

Sammanfattande slutsatser efter veckan: 

•	 Kopparväven	kan	inte	liknas	vid	vare	sig	papper	eller	tyg.	
•	 Väven	får	olika	uttryck	beroende	på	hur	många	skott/cm		
 den har.  
o Tätare: mer kopparfärg, stabil och beständiga veck.
o Glesare: mindre kopparfärg, mjuk, mindre beständiga  
 veck, går att flytta varptrådar.
•	 Strukturer	i	materialet	framhävs	tydligast	med	hjälp	av		
 genomlysning.
•	 Reflektioner	och	glans	i	materialet	framhävs	tydligast		
 med direkt ljus. 

Lära känna min utgångspunkt 
- tvåskaftsväven
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Det finns två olika kvalitéer av koppartråd att väva med - en 
olackerad och en lackad. Den olackerade kan oxideras och 
ärgas, vilket intresserar mig då det tydligt visar på kopparens 
egenskaper.

Med hjälp av salt, vinäger och citron gör jag olika tester för att 
se hur de påverkare kopparväven. Det visar sig att olika 
kombinationer ger olika resultat. På förhand var det osäkert om 
det skulle bli något resultat. Men tack vara bomullens förmåga 
att dra åt sig fukt, som här är fällningen av reaktionen mellan 
koppartråden och salt, citronen och vinägern blidas det 
färgskiftningarna mellan grönt och tukost.

Slutsatser efter de ärgade proverna: 

•	 En	kombination	av	salt,	vinäger	och	citron	ger	bäst	
 resultat för att det får fram flest färgnyanser och starkast  
 färger.
•	 Med	hjälp	av	plast	kan	mönster	bildas.
•	 Det	blir	en	tydlig	kontrast	mellan	den	glansiga	
 kopparväven och de matta turkosa färgerna.  
•	 Genomlysning	av	det	ärgade	provet	gör	att	det	ärgade		
 träder fram och ett nytt uttryck uppstår. 

Testen med ärgning visar på en unik egenskap hos koppartråden.

Ärgning
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Färg - väftförstärkt bindning

Efter att  ha sett  resultaten från ärgningstesten blir  jag 
intresserad av att se hur kombinationer med andra färger i 
inslaget kan påverka vävens uttryck. För att skapa så stor 
spännvidd som möjligt i resultatet väljer jag att testa med 
motsatserna svart och vitt samt turkost vilket jag använt för att de 
ligger nära den färg koppar naturligt får då det ärgas.

Med hjälp av en väftförstärkt satinbindning gör jag en oliksidig 
väv som består av koppar på ena sidan och svart, vit eller turkost 
trevira CS på den andra. Anledningen till att jag genomför testet 
är dels att se hur de olika färgerna kan påverka och framhäva 
koppartråden i väven, dels att se hur kopparväven fungerar med 
ljus.

Slutsatser av den oliksidiga väven: 

•	 Väftförstärkt	satin	medför	att	mer	koppar	syns	och	då	får		
 en högre grad av glans på ytan. 
•	 Väven	får	en	mjukare	känsla	beroende	på	det	färgade	
 inslaget, men går att forma på samma sätt. Dock kan  
 man inte få lika skarpa veck som på den täta tvåskaften,  
 då väven är tjockare och har mer mjuka material än 
 tvåskaften. 
•	 Utan	ljus	får	kopparsidan	bara	en	nyansskillnad,	men		
 när de belyses blir skillnaden mellan färgerna markanta.
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Mönster - schattering

Både i tvåskaften och i den väftförstärkta väven blir det en yta med 
samma mängd koppartråd. Men vad händer när man jobbar 
med schatteringar och får olika ytor av olika mängd koppartråd? 
Kan man med hjälp av en mönsterbild framhäva koppartrådens 
glans?

För att arbeta med kopparen som inspiration i ytterligare ett plan 
valde jag att utgå från mönsterbilden från ett prov som tidigare 
ärgats. Denna mönsterbild lämpar sig för tekniken schattering 
tack vare dess höga kontraster.

Slutsatser: 

•	 Den	schatterade	kopparväven	får	en	mönsterbild	som		
 framhäver glansen i kopparen.
•	 Mönsterbilden	syns	mest	utan	genomlysning,	medan	den		
 försvinner med genomlysning.
•	 På	insidan,	där	väven	reflekterar	ljuset,	framhävs	glansen		
 och mönsterbilden.
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Grundmaterialen

Den undersökande delen av processen resulterade i åtta olika 
grundmaterial och ett stort antal sätt att forma och förändra väven.

Tvåskaft:

1 - Tät. ärgad
2 - Tät
3 - Gles
4 - Gles, förflyttning av varptråd

Schatering:

5 - Åttaskaftat satin

Väftförstärkt satin:

6 - Koppar och trevira CS (vit) 
7 - Koppar och trevira CS (svart)
8 - Koppar och trevira CS (turkos)
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Designvision och kollektion

Efter en undersökande period med mycket skissande med 
kopparväven i form, mönster, färg och ljus har projektet kommit 
till fasen då en urvalsprocess ska ta plats. För att kunna göra ett 
urval och gå vidare med designen sammanställer jag mina idéer 
i en designvision:

Kollektionen ska innehålla tre lampor med en och samma 
utgångspunkt, kopparväven.

Med lamporna vill jag använda och framhäva:

•	 Kopparvävens	förmåga	att	reflektera	ljus.
•	 De	olika	uttrycken	som	uppstår	med	och	utan	
 genomlysning. 
•	 Kontrasten	mellan	det	råa	och	okontrollerad	
 och det enkla och stilrena. 

Skisserna ska utvecklas till tre lampor med olika karaktärer och 
uttryck. Lamporna ska var och en för sig ha ett starkt formspråk 
och tillsammans ska de bilda en sammanhållen kollektion, där 
var individ får ta plats men även lyfta fram de andra lampornas 
egenskaper. I sättet jag bygger upp en kollektion inspireras jag 
av hur man inom mode kan bygga upp kollektion runt ett tema 
eller känsla. Winde Rienstras sätt att bygga upp en sin kollektion 
“Reflections in facets” visar på hur man kan jobba med olika 
material och tekniker för att skapa kontraster, dels i varje enskild 
produkt men också sett till helheten. (www.winderienstra.com)
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Veck Drapering Skrynkla

Tub

Slät Lager
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De olika teknikerna för att forma kopparväven fotades på en enkel 
lampform för att få en bild av hur materialen skulle fungera i en 
armatur. För att få en överblick av vilka tekniker jag har att forma 
grundmaterialen med delar jag upp mina lampskisser i grupper:

Slät - väven är slät och ytans uttryck står i fokus.

Nyp - med olika långa nyp skapas beständiga veck i materialet.

Drapering – vecken och koppartråden är båda i vertikal 
riktning. Vecken är inte beständiga, men lägger sig naturligt i ett 
läge tack vare koppartrådens riktning. 

Skrynkla – genom att skrynkla ihop väven blir det en 
oregelbunden rå yta med mycket struktur. 

Tub – koppartråden är i horisontell riktning och bomullen i 
vertikal. Man gör en tub och låter den sjunka ihop. Koppartråden 
gör så att konstruktionen håller sig stabil och bomullen tillåter 
den att sjunka ihop.

Veck – koppartråden är i horisontell riktning och vecken i 
vertikal riktning. Vecken ger ett djup i strukturen i olika vinklar. 

Lager – med olika lager och riktningar på koppartrådarna får 
man olika uttryck.

Gruppera – teknik
Nyp



30



31

Efter att ha grupperat och delat upp de 
olika lampskisserna efter teknik väljer jag 
ut de lampskisser som jag anser visar upp 
kopparvävens egenskaper på bästa sätt. 
Med de utvalda lampskisserna väljer jag 
nu att gruppera baserat på utseende, då 
det är viktigt att kollektionen får en bredd 
i teknik och utseende. 

Nedan presenteras uttrycken hos de tre 
grupperna:

1  - Vävens yta.

2  - Mjuka
 - Ostrukturerade
 - Horisontella linjer
 
3  - Strukturerade
 - Vertikala linjer

Gruppera – uttryck 
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Genom att kombinera olika lampskisser och grundmaterial 
studerar jag hur de olika teknikerna och uttrycken fungerar i en 
kollektion. Kollektionen ska visa på en bredd i teknik och uttryck. 
Jag tog bort och la till och kom efter många kombinationer fram 
till att dessa tre tekniker och material blir en bra kollektion med 
starka individer.

Schattering - Draperad
Ärgad - Slät
Väftförstärkt satin, Turkost - Skrynkla & Nyp 

Tekniken drapera sticker ut. Den visar på det enkla och stilrena 
men också förmågan att reflektera ljus, som sker på insidan av 
lampan när den är tänd. Reflektionen och glansen är en av de 
egenskaperna jag strävar efter att framhäva hos kopparväven i 
denna lampa.

Materialet som är ärgat känns som ett givet val tack vare 
egenskaperna den visar på, att kunna ärgas och förändras över 
tid. Men också för vad den tillför utseendemässigt. Den framhäver 
det råa och okontrollerade i kopparväven. 

Den väftförstärkta satinen med turkost bidrar dels med en annan 
yta av glans och med en mjukare struktur. Sen visar den även 
på att kopparväven kan få en bestående struktur genom nyp och 
skrynkling.

Materialets samlade uttryck och tekniker visar på kopparvävens 
egenskaper och de nya möjligheterna i en textil som består av 
koppartråd och bomullstråd. Bredden ligger både i teknikerna 
och uttrycken.

Kollektionssammansättning
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Lampa 1

- Kopparväv: Åttaskaftad satin. Här väljer jag den åttaskaftade 
satinen för att materialet visar på kopparvävens glans, både med 
och utan genomlysning.

- Teknik: Drapering. Passar mycket bra till materialet då hälften 
av lampan är slät och mönsterbilden av den åttaskaftade satinen 
visas på bästa sätt.

- Form: För att man ska kunna se hela mönsterbilden i materialet 
och reflektionen på insidan av lampan behöver den ha ett relativt 
brett diametermått.

Dags att sätta rätt teknik med rätt kopparväv på rätt form. De 
olika teknikerna kräver olika former för att visa på kopparvävens 
egenskap. Lampornas former kan hjälpa till att framhäva olika 
uttryck som tekniken och kopparväven har. Jag väljer att placera 
kopparväven på cylindrar för att låta materialet få stå i fokus och 
ge lampan dess karaktär.

Val av material, teknik och form

400 mm

35
0 

m
m



35

Lampa 3:

- Kopparväv: Väftförstärkt satin, koppar och turkost trevira CS. 
Ytan är glansig och mjukare än de andra. Den får dessutom två 
helt olika uttryck med och utan genomlysning, vilket tydligt visar 
på materialets och bindningens egenskaper och därigenom 
utgör en kontrast till de övriga materialen. 

- Teknik: Nyp i vertikala linjer. För att verkligen framhäva 
formbarheten i kopparväven tillför jag tekniken att skrynkla 
materialet. Eftersom de övriga lamporna har strukturer med lugna 
uttryck så bör denna ha mycket struktur för att addera en bredd 
till kollektionen. 

- Form: Materialet och tekniken tar mycket plats så för att den 
inte ska ta över för mycket så får lampans diameter och höjd 
vara mindre än lampa 1. Omkretsen behöver dock vara större 
än lampa 2, för att ge volym och få fram det mjuka i tekniken och 
materialet.

Lampa 2:

- Kopparväv: Ärgad tvåskaft. Här behåller jag bindningen tvåskaft 
för att den enkla och släta ytan tydligast framhäver det ärgade.

- Teknik: Slät. När ytan är slät får det ärgade stå för uttrycket och 
det finns ingen struktur som distraherar mönsterbilden.

- Form: Det ärgade har en vertikal riktning, eftersom bomullen 
ligger i samma riktning och drar åt sig det ärgade. Formen ska 
både visa ytorna av det ärgade och kopparväven, därför behöver 
den ha en tillräcklig höjd. För att framhäva just höjden kan man 
med fördel arbeta med en smalare diameter.

300 mm
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Lampa 3

Lampa 2Lampa 1
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När måtten och storlekarna på de olika lamporna är klara är det 
dags att välja typ av ljuskälla. Jag har valt att ha en lamphållare 
E27, då det för denna finns bra ljuskällor att välja mellan, både 
vad gäller utformning och ljusstyrka. 

Lampa 1: För att undvika att man bländas av lampan bör 
lamphållaren vara placerad så högt upp som möjligt i armaturen. 
Av samma anledning väljer jag en ljuskälla med svagare styrka, 
25 Watt. Vidare så ger en klar glödlampa bäst reflektion. Skulle 
man istället använda en opal glödlampa så bryts ljuset och 
reflektionen blir inte lika bra. En klar glödlampa ser även bäst ut 
genom kopparväven, då den inte framstår som en lysande glob, 
vilket blir fallet med en opal glödlampa. 

Lampa 2: Även här gör sig en klar glödlampa bäst genom 
kopparväven, då en opal glödlampa framstår som en lysande 
glob. En klar glödlampa har bäst färgåtergivning på de röda 
tonerna och passar min kopparväv.

Lampa 3: Kopparväven i denna lampa innehåller en större 
mängd material än lampa 1 och 2 och klarar därmed också en 
högre styrka på ljuskällan, utan att den får det utseende av en 
lysande glob som jag vill undvika. Så här faller valet på en 
lågenergi lampa, 40 Watt.

Val av ljuskälla
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Resultat
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Lampa 1

Varp:		 	 Bomull	Nm	100/2
Täthet:		 33	tr/cm

Bindning: Schattering i sju steg, Satin
Inslag:  Koppar, lackad 0,17 mm
Täthet:		 30	sk/cm

Rapport: 40 x 53 cm

100

400

50

omkrets = 1250

(mm)
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Lampa 1 - släckt respektive tänd
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Lampa 2

Varp:		 	 Bomull	Nm	100/2
Täthet:		 33	tr/cm

Inslag:  Koppar, olackad 0,18 mm
Täthet:		 21	sk/cm
Bindning: Tvåskaft 

200

480

100

omkrets = 628

(mm)
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Lampa 2 - släckt respektive tänd
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Lampa 3

Varp:		 	 Bomull	Nm	100/2
Täthet:		 33	tr/cm

Inslag:  Koppar, lackad 0,17 mm
	 	 Trevira	CS	Nm	40/2	
Täthet:		 40	sk/cm	
Bindning: Väftförstärkt Satin 

50

(mm)

300

250

omkrets = 942
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Lampa 3 - släckt respektive tänd
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Diskussion

En av utgångspunkterna med examensarbete har varit att låta 
kopparvävens egenskaper vara styrande både vad gäller design-
processen och formen på det slutgiltiga resultatet. Detta visade 
sig vara ett tydligare vägval än jag trodde från början. Jag märkte 
nämligen snabbt att kopparväven har helt andra egenskaper 
och förutsättningar än mina inspirationsmaterial; tyg och papper. 
Kopparväven har därför verkligen satt både möjligheterna och 
ramarna för projektet.

Kopparvävens speciella egenskaper har gett mig bra förutsättningar 
att kunna utveckla både ett eget unikt uttryck samt en bredd 
och variation i kollektionen. Att väven har en varp av bomulls-
trådar och inslag av koppartrådar har gjort att den skiljer sig 
markant från en normal väv, som är uppbyggd av två mjuka 
material. När jag har skissat har jag upptäck att egenskaper från 
både bomullen och kopparen kan träda fram. Man kan både få 
fram och dra nytta av det mjuka från bomullsvarpen och det mer 
stabila från koppartråden. 

Ljuset har varit en viktig del i processen och har hjälpt mig att 
upptäcka nya egenskaper och gett en förståelse hur kopparväven 
fungerar med ljus. Ljus kan verkligen framhäva strukturer och 
glans och det är något jag visar på med mina lampor.

Projektets syfte, att visa vad användningen av materialet 
kopparväv kan tillföra vid utformningen av lampor, tycker jag mig 
ha uppfyllt. Slutsatserna är många, men de viktigaste är att 
kopparväven skapar möjligheter att finna nya och unika uttryck 
som skiljer sig från de lampor man är van att se. Detta tack vare 
ovan nämnda kombination mellan den hårda formbara 
koppartråden och den mjuka följsamma bommullstråden. 

En vidareutveckling av projektet skulle kunna bestå av att se ifall 
man kan överlåta designen av den slutgiltiga formen till kunden. 
Kunden köper en slät kopparväv i en tub och sen beskrivs olika 
tekniker för hur man kan forma väven.

De olika teknikerna är mer eller mindre komplicerade att 
montera och kommer kräva montering för hand. Både montering 
och materialet bidrar till att det skulle bli en exklusiv lampkollektion  
i en hög prisklass. 

Bomullsvarpen går att ersätta med en varp i Trevira CS, som är 
mer lämpad som lampmaterial. Väljer man dessutom en varp 
med samma täthet och garnnummer kommer uttrycket att bli det 
samma som i prototyperna. Till lampa 2 med den ärgade 
kopparväven är det mer osäkert om samma uttryck kan uppnås, 
då Trevira CS inta har samma förmåga att dra åt sig fukt. Det 
är även oklart vad som exakt bildas när man ärgar. Det finns en 
risk att det är giftigt och att det bryter ner bomullsvarpen. Om 
man trycker på lampans egenskap att visa på det råa och 
okontrollerade kan det dock bli lampans fördel.

Avslutningsvis kan jag konstatera att kopparväven har varit ett 
underbart material att jobba med. Att låta en textils egenskaper 
och uppbyggnad styra och att våga lita på materialet har 
varit skrämmande men samtidigt spännande. Jag har låtit 
materialet ta plats i processen och det har hjälp mig till mina 
slutliga resultat. 
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