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SAMMANFATTNING:
Syftet med mitt examensarbete var att fördjupa mig i tuftning som teknik och att ta fram tuftade
produkter för hemmiljö. Det hela började i Finland, där jag våren 2004, för första gången kom i
kontakt med tuftningstekniken. Ett angenämt möte som resulterade i två mattor och en längtan att få
arbeta vidare och lära mig mer. En idé till mitt examensarbete började ta form: jag ville arbeta fram
tuftade ”golvsmycken” och kuddar.
Grunden till arbetet lades i ett designprojekt hösten 2004. Under en vistelse i New York hämtades
inspiration dels i Bauhausrörelsens färg och formspråk, dels i storstadens arkitektur. Det geometriska
formspråket förknippat med Bauhausskolan tilltalade mig. I New York fascinerades jag av linjer och
ytor som ställdes mot varandra på byggnadernas fasader. De små detaljerna utgjorde en viktig del i
helheten. De hissnande perspektiven var också inspirerande. Det var en storartad känsla att titta upp
längs huskroppar som aldrig tog slut och framför allt att titta ner på byggnaders tak och gator från
Empire State Building.
Insamlat arbetsmaterial från designprojektet fördes sedan samman med intryck från svensk natur.
Så bildades ett inspirationsmaterial där känslan var hård, mjuk, varm, kall, kraftfull och skör. Dessa
känslor och stämningar blev viktiga att behålla i de tuftade produkterna. Ull och lin valdes för att få en
känsla av värme och lyster. De mjuka materialen blev ett ﬁnt komplement till de strikta geometriska
formerna.
Produktgruppen består av en sittkudde, sju prydnadskuddar och fyra mattor. Sittkudden blir till en
enkel möbel, strikt i svart och vitt. Prydnadskudden är mer färgrik och ﬁnner sin plats på soffa eller
fåtölj. Mattorna är små och placeras som smycken framför eller vid sidan av en möbel, fritt för sig
själva, ﬂera tillsammans, men aldrig med en möbel på. De tuftade produkterna fungerar i både små och
stora rum. Ett litet format gör det enkelt att förändra och förhöja uttrycket i en hemmiljö.
Genom materialen vill jag att produkterna får en lång livslängd. Det har delvis styrt det estetiska uttrycket. I materialval har jag också tagit hänsyn till närproduktion och ekologiska alternativ.
Genom att ge produkterna en tidlös form och färgskala blir de inte trendkänsliga. Det bidrar till en
hållbar produkt som kan vara en del av hemmet under en lång tid.
Mattorna är industriellt tillverkade på Hitex och kuddarna har jag tuftat för hand på Konstnärernas
Kollektivverkstad i Göteborg. En viktig del av arbetet var att själv tufta och få en känsla för teknikens
alla möjligheter.
Nyckelord: Tuftning, naturmaterial, kvalitet, långvarigt bruk, friskhet, krispighet, natur, storstad, hårt,
rått, mjukt.
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ABSTRACT:
This work is about getting to know tufting as a technique and to design tufted products for home furnishing. It all began in Finland, where during springtime 2004, I got in contact with the technique of
tufting for the ﬁrst time. A very pleasant meeting that resulted in two carpets and a longing to continue
and learn more. It was then that an idea for my ﬁnal project started to take form. My wish was to design tufted “ﬂoor jewelleries” and cushions.
I made a base for my project during a design project in autumn 2004. During a stay in New York I got
inspired partly from colours and shapes from the Bauhaus movement, partly from the architecture of
the city. The geometric forms associated to Bauhaus spoke to me. In New York I got fascinated of the
lines and surfaces next to each other on the front of the buildings. The small details were important to
the entire impression. The amazing perspectives were also very inspiring. It was a great feeling glancing up buildings that had no end and above all looking down on the top of the buildings and on the
streets from the top of Empire state building.
The collected material from the design project was then put together with impressions of Swedish
nature. So I got the inspiration material that had feeling that was hard, soft, warm, cold, powerful, and
fragile. Those emotions have been important to ad to the tufted carpets. Wool was chosen to give the
felling of warmth and linen to ad shine. The smooth materials made a nice complement to the strict
geometric forms.
The group of tufted products contain one big pillow for the ﬂoor, seven decorative cushions and four
carpets. The pillow for the ﬂoor becomes a plain and soft piece of furniture, strict in black and white.
The decorative cushion is more colourful and ﬁnds its place on a sofa or armchair. The carpets are
small and easy to place as “jewelleries” next to or in front of a piece of furniture, on their own, several
together, but never with furniture on top. The tufted products ﬁt in both small and big rooms. The little
scale makes it easy to change and intensify the expression in a home environment. Through my choice
of material I want to give the products a long lifetime. This partly has been a part of the esthetical expression. I have also considered nearby production and ecological alternatives in my choices of materials. A timeless form and colour scale makes the products stand outside trends. That gives the products
sustainability and they can be a part of the home for a very long time.
The carpets are industrially tufted at Hitex and the cushions are made by me, tufted by hand at Konstnärernas Kollektivverkstad in Gothenburg. An important part of the work was to tuft myself and get a
feeling for all the possibilities in that speciﬁc technique.
Keywords: Tufting, natural materials, quality, long lasting, freshness, crispiness, nature, city, hard,
raw, soft.
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1. INLEDNING
Tuftnig är en textil teknik som i första hand används för att göra mattor med lugg eller öglor. Tekniken
ger möjlighet att bygga upp en bild eller ett mönster med obegränsat antal färger, olika tätheter och
nivåer. Idag används tuftning både industriellt och manuellt i ateljé. Då jag våren 2004 studerade på
Evtek Institute of Art and Design i Finland gavs möjligheten att själv testa tekniken. Där såddes ett frö
och en önskan att fortsätta arbeta i ett större projekt och lära mig mer. Mitt sista år på Textilhögskolan i
Borås med undersökande designprojekt och examensarbete blev en passande tid.
I designprojektet på 8p hösten 2004, på Textilhögskolan i Borås och i New York, började jag lägga en
grund för examensarbetet. Ett studiebesök på Hitex i Blekinge gjordes för att se hur de tuftar mattor
industriellt. Företaget lovade att hjälpa till att ta fram mattor under våren. Senare kontaktades också
Liselotte Zetterlund på Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg där jag själv skulle få möjlighet att
tufta.
Inspirationen i mitt designprojekt låg i Bauhausrörelsens formspråk och i New Yorks arkitektur.
Konstnärer och formgivare kopplade till Bauhausskolan studerades. Konstnärer som har arbetat mycket med ytor, färg och komposition i måleri, textil och möbeldesign. Där fanns en glädje till materialen
och en stor lust inför skapandet. Detta tog jag med mig in i mitt eget arbete. Under en tid i New York
tog jag del av storstadens arkitektur. Där inhämtades färg, form och material som ledde fram till skisser för tuftade mattor. Skisser och färganteckningar gjordes ute i staden eller efter foton. Byggnaders
fasader, spännande perspektiv, linjer och ytor mot varandra tillsammans med stadens färger bildade en
outtömlig inspirationskälla. Skisser och foton från New York tillsammans med foton från vår svenska
natur har under examensarbetet varit grund till färguttryck och färdiga mönsterbilder.
Mitt arbete har bestått av närhet till de textila materialen och hantverket. Mina utgångsskisser har hela
tiden gjorts för hand för att sedan bearbetas och formas till industriellt möjligt framtagbara produkter.
Designprocessen består av en lång rad val och jag vill lyfta fram de beslut som har format mina
produkter. Estetiska såväl som funktionella värden har adderats till produkterna. En tidlös design, med
färg och form som inte är så trendkänsliga, ger produkterna en längre livslängd. Det lilla formatet gör
det enkelt att placera produkterna i olika typer av rum. Miljöaspekten har varit i fokus i materialval,
där ekologiska alternativ och närproduktion har prioriterats.
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2. SYFTE
2.1 Syfte och mål
Syftet med mitt arbete är att ta fram tuftade produkter som gör det enkelt att förvandla uttrycket i en
hemmiljö, och som ska fungera i små så väl som i stora rum. Man ska kunna förhöja en yta med en
produkt eller skapa en helhet med ﬂera av dem. Jag vill att produkterna ska ha en lång livslängd,
något som får styra det estetiska uttrycket och materialval, där hänsyn till närproduktion och ekologiska alternativ känns viktiga. I arbetet kommer jag att utgå från ett redan insamlat skissmaterial bestående av målningar, teckningar och foton. Känslan i min inspiration och i mitt skissmaterial är viktig
att behålla till slutprodukt.
Målsättningen är att sätta mig in i tuftning som teknik. Dels att lära mig utföra den på egen hand, dels
att samarbeta med ett företag som utför industriell tuftning.

2.2 Avgränsning
Produkterna har små format. Det hör till själva idén om den lättplacerade produkten som ett smycke.
Det bidrar också till att jag har möjlighet att tillverka ﬂer produkter och undersöka ﬂer områden. Garn
kommer inte att färgas in då det blir för tidskrävande. Istället användes beﬁntligt material på Hitex och
i olika garnleverantörers sortiment.

3. BAKGRUND
3.1 New York
1996/97 bodde jag strax norr om New York. Sedan dess har jag längtat och väntat på att få återvända.
Under höstens designprojekt infann sig det rätta tillfället. Jag bodde i Queens hos en vän som studerar
textildesign på designskolan F I T. Under drygt tre veckor arbetade jag med att hämta intryck i form av

Bildcollage från Manhattan och Queens, New York.

skisser och bilder. Mycket tid spenderades ute i staden, men även på olika konst och designmuseum.

7

3.2 Bauhausrörelsen
Bauhausskolan grundades 1919, efter första världskriget, av Walter Gropius. Bauhaus tvingades 1933
stängas av nationalsocialisterna. Under de 14 år skolan var verksam var den belägen på tre olika
platser, Weimar, Dessau och Berlin. Efter stängningen försvann lärare och studenter till andra delar
av världen för att låta skolans tankar leva vidare. 1925/1926 låg skolan i Dessau och hade då utvecklats till ett ”laboratorium för formgivningsidéer”. Skolan var ritad av Walter Gropius och hade ﬂera
produktionsverkstäder, ”ty det som testades och utvecklades på Bauhaus måste kunna bära sig ekonomiskt: Framtiden för hantverket låg i att framställa kreativa ritningar som lämpade sig för industriell
produktion. Från den inledande experimentfasen hade regler gällande norm, typ, och syntes utkristalliserats, som i föreningen av konst och hantverk visade vägen mot nya, industriella gestaltningsformer.” (Fiedler, 2000)
Bauhaus är för mig bilden av en outtömlig kreativitet, glädje, hårt arbete, kamp och en stor kärlek och
respekt till konstens olika former. En stor skatt av kunskap och inspiration som jag i nuläge endast
nuddat vid.
Under designprojektet pågick en utställning på Cooper-Hewit National Design Museum i New York
med Josef and Anni Albers. En utställning med smycken, möbler, graﬁk, men framför allt en stor samling av Annis textila verk. Där visades handmålade skisser som låg till grund för vävnader i spännande
textila material. Det var inte bara de utställda objekten som berörde och inspirerade. Paret levde med
sina designade föremål och var noga med att påpeka en ödmjukhet inför själva skapandet. Så här har
Anni Albers sagt om sitt förhållningssätt till de skapade tingen.
” The good designer is the anonymous designer, so I believe, the one who does not stand in the way of the material; who sends his products on their way to a useful life without an ambitious appearance. A useful object should
perform its duty without much ado.” - Anni Albers (utställningskatalog, Cooper-Hewit)

1

2

3

4

Bild 1. Omslag till skolprospekt, Herman Bayer, 1927. Bild 2. Paul Klee, 1929. (Droste, 1991)
Bild 3. Anni Albers, 1925. Bild 4. Josef Albers, 1927.(Cooper-Hewitt, National Design Museum, 2004)
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3.3 Rya
En tuftad vara påminner utseendemässigt om den traditionella ryan. Även tekniskt sett ﬁnns likheter.
I en bok, utgiven av Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter UllMa, hittade jag ett citat som tar upp
det värdefulla i traditionen och det viktiga i att ta var på tingen.
”Ryorna är för oss ett värdefullt arv av gångna århundradens kultur och arbetsglädje. Vi bör därför vårda dem
som dyrbara klenoder. De ﬁnnas lyckligtvis kvar i ganska stor mängd i våra allmogehem, men de vårdas ej ofta.
Ibland ser man dem som hästtäcken, ibland som nedtrampade mattor.
Måtte de också där få sitt rätta värde, måtte de uppskattas som en av hemmets största prydnader, så att de ﬂyttas
upp på väggen till en plats som borgar för framtida vård och ans! På det viset kommer också dras skönhetsvärde
till sin rätt - ett skönhetsvärde som hemmet ropar efter.” – Arvid Julius, tidigt 1900-tal.

Ryan är en vävd textil med en mer eller mindre lång, lös, tät, lugg vilken kallas ﬂossa. Ordet rya är
släkt med ragg som syftar på vävnadens pälsliknande sida. När en rya arbetas fram läggs eller knyts
garn, så kallade nockor, runt varptrådarna och binds fast i inslaget. På detta sätt kan ﬂossans täthet
bestämmas genom antalet inslag mellan nockorna. Ryan har i Sverige sina rötter i bondesamhället där
de användes som täcken. De var livsnödvändiga bruksting och användes i sängar och slädar. Ryan
användes också mer som dekorationsföremål i hemmen. Historiskt har man i olika delar av världen använt sig av ﬂossatekniken i tusentals år. En rya kan också knytas på en vävd botten. Det blev populärt i
början av 1900-talet. (Liby, Nock, ragg och rya, 2001)
Mormors handknutna rya från mitten av 60-talet inspirerar mig. Den visar hur vackert ett textilt material kan bli genom tidens gång. År ut och år in har den lilla mattan legat på golvet som ett smycke.
Det är fantastiskt då artefakter kan gå från generation till generation och vårdas med respekt och kärlek. Sådana produkter vill jag skapa.

Säng i miljö, bäddad med slitrya, Uppland.
(Liby, 2001)

Handknuten ryamatta på färdig botten, Margit Ekberg,
slutet av 60-talet.
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3.4 Tuftning i ett historiskt perspektiv
Tuftning kommer från det engelska ordet tuft - tofs- och är en teknik som användes i Amerika av kolonister så tidigt som i början av 1600-talet. Då utövades tekniken i form av att tvinnat ullgarn syddes till
öglor i en kraftig grundväv, klipptes upp på rätan och bildade tofsar vid tvätt då garnet tvinnades upp.
Vid sekelskiftet togs hantverket åter upp i Georgia och en slags hemindustri bildades. Hantverket övergick sedan under 1930-talet till industri för hemtextil och då främst tillverkningen av mattor. (Signild
Wiklund, 1990)

3.5 Tuftning som teknik
Mina inhämtade kunskaper i tuftning kommer från samtal med Liselotte Zetterlund, extern handledare och ansvarig för tuftverkstaden på Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV, i Göteborg. Praktiskt
utövande av tekniken, vid studier i Finland och under examensarbetet, som tillsammans med studiebesök på Hitex har gett mig egen förståelse och bredd. Uppgifter är även hämtade från ett kompendium som Liselotte Zetterlund använder då hon håller kurser i tuftning på KKV.
Det första momentet är uppspänning av en polyesterväv i en ram bestående av nålbeklädda lister.
Väven ska vara stark och elastisk och spänns stegvis med ett spännverktyg tills den känns som ett
trumskinn. Vid tuftningen sticks nålen på tuftmaskinen in genom vävens avigsida och det är då viktigt
med en hård spänning i väven och därmed ett bra motstånd till maskinen. Tråden skjuts in i med hjälp
av lufttryck. Det är med nålen som man bestämmer luggens höjd, lång nål ger lång lugg och kort nål
kort lugg. Till varje nål hör en ratt som också bestämmer höjden. Samma storlek på nål och ratt ger
lika garnlängd medan större ratt än nål ger olika längd på luggen. Nålarna ﬁnns i 8 storlekar som ger
lugg på 16-45 mm. Formatet på det som ska tuftas ritas upp på vävens avigsida med vattenfast tusch.
Eventuellt mönster eller motiv ritas upp på fri hand eller med hjälp av projicering.

Till vänster syns en tuftställning på Hitex och en matta som växer fram, i mitten en uppspänd polyesterväv på
KKV och till höger tuftmaskinen jag utförde mitt arbete med på KKV.
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Det går bra att tufta med material som ull, akryl, bomull, lin och silke. Vanligast är dock ull som sliter
minst på maskinens kniv i förhållande till bomull och lin som sliter mest. Det fungerar bra att använda
2-3 trådar ryagarn och om det är ett ﬁnare garn 5-12 trådar. Kvalitén på den tuftade varan påverkas av
materialval och hur väl maskinen klarar av att mata fram och skära av materialet. Tätheten av luggen
avgörs av garn per breddenhet samt maskinens hastighet att utföra stygnen. Korta stygn och stor garnmängd ger en tät lugg medan långa stygn och färre trådar ger glesare lugg. Att beräkna materialåtgång
kan vara problematiskt och väldigt beroende på uttrycket som eftersträvas, täthet och längd på lugg.
Det här kan vara en ﬁngervisning; 12 mm höjd ca 2.4 kg per kvadratmeter, 15 mm höjd ca 3.5 kg per
kvadratmeter och 18 mm höjd ca 4.6 kg per kvadratmeter.
Att tufta för hand handlar mycket om teknik. Det är viktigt att lära sig hur maskinen fungerar och hur
man sköter om den på bästa sätt. Detta innefattar isärtagning av maskinens delar under arbetes gång
för att kunna rengöra ordentligt bakom kniven och smörjning med olja för en jämn tuftning.
Då tuftningen är slutförd bestryks väven med latex för att ﬁxera trådarna i väven.
Tuftningen på Hitex går till på liknande sätt fast helt industriellt där tuftmaskinen sitter fast i en ställning som styrs av en dator. Skissen läggs in i ett program och tuftmaskinen programmeras till att gå
över väven och bygga upp mönsterbilden färg efter färg.

3.6 Miljö
Genom att välja närproducerade material och mer miljöriktiga alternativ kan värdet höjas i produkterna. Det är ett stort område som jag i det här arbetet endast hunnit nudda vid. Men det ﬁnns företag
som arbetar med ekologiska material och som har en stor kunskap. Dessa företag har varit en stor hjälp
i det här arbetet. Materialvalen har innefattat ekologiskt odlad bomull, ulltyg vävd av ekologisk ull,
dinkelvete som kuddstopp och vegetabiliskt garvat läder. Lingarnet har stämpeln Bra Miljöval och
ullgarnet försökte jag hitta på ett avstånd som inte var för stort för att minska transportsträckorna.
Vad det gäller limmet till den handtuftade baksidan har kemisk latex använts i arbetet. Latex kan också
vara framställd på naturlig väg och är då inte lika skadlig för miljön. På Hitex används den kemiska latexen för att den naturliga inte är stark nog. De menar att den enda anledningen till att använda naturlig
latex är att den har ett lägre pris, men samtidigt försämras kvalitén avsevärt på den tuftade produkten.
Den naturliga latexen påverkas efter några år och kan brytas ner så att den tuftade varans livslängd
blir kortare. Naturlig latex används främst i Asien. Det är svårt att avgöra vilket som påverkar vår
miljö minst. En naturlig vara som bidrar till en produkts kortare livslängd eller en kemiskt framställd
produkt som gör att en produkt håller under en lång tidsrymd.
Produkterna har påverkats estetiskt av miljöaspekten. Dels på grund av de material som har valts men
också genom medvetna val av färg och form. Färgerna ligger nära vår natur, vilket kan upplevas som
lugnande och bidra till att de är lätta att ta till sig. Blått, beige, vitt och svart känns klassiskt. Den
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gula färgen är lite mer svår, men här tillför den ljus och mjukhet. Genom att använda en färgskala och
former som är tidlösa håller produkterna genom trender som kommer och går. Det lilla formatet och
materialvalet gör produkterna lätta att sköta om.

4. PLANERING
Planeringen gjordes delvis utifrån de tider då det fanns möjlighet att vara på Konstnärernas Kollektivverkstad och den tid som passade Hitex. I och med samarbetspartner utanför skolan blev planeringen extra viktig och gjorde att jag ﬁck hållpunkter att jobba efter.
V9

Skalmodell av rum (skala 1:10) planerades vara klar, skisser under kontroll och material
beställt till provtuftningen veckan där på.

V 10

På torsdag och fredag var tid avsatt för att träffa extern handledare och tufta prover.

V 11

Måndag skulle färgskala och mönster, mängd produkter och materialåtgång bestämmas för att
på tisdagen kunna beställa garn. Torsdag samma vecka var det mittseminarium.

V 12

Tid till sökning av material och bearbetning av skisser.

V 13

Onsdag till fredag var tid bokad för att tuftning av det slutgiltiga på Konstnärernas
Kollektivverkstad, prydnadskuddar och sittkudde.

V 14

Mattorna planerades att tillverkas på Hitex under veckan. Skisserna skickades på onsdagen
och tuftningen senarelades till torsdag och fredag vecka 16.

V 15

Rapportskrivning.

V 16

Tuftning på Hitex torsdag och fredag. Första utkastet till rapporten.

V 17

Tid avsatt till färdigställande av de textila produkterna och rapporten.

V 18

Rapporten klar på måndagen och tid för fotografering under fredagen.

V 19

Förberedelser inför presentation i samband med examinationstillfället.

V 20

Examination på torsdagen.

5. ARBETETS GÅNG
Arbetet bestod av ﬂera delmoment och för att på ett mer tydligt sätt lyfta fram delmomenten redovisas
dessa under egna rubriker. Verkligheten har dock varit mer komplex då de olika delmomenten gått in i
och påverkat varandra i allra högsta grad.

5.1 Idéfas - Designprojekt 8p
Under designprojektet på 8 p under hösten 2004 inspirerades jag av Bauhausrörelsens formspråk och
storstaden New Yorks arkitektur. En del av arbetet utfördes i New York med närhet till stadsrummen
och museer som erbjöd mycket som kunde kopplas till Bauhausskolan. Att förﬂytta sig och utsätta
ögat för något nytt är ett bra sätt att få igång ett kreativt ﬂöde. Jag blev mer öppen för intryck och
kunde fokusera uteslutande på mitt uppdrag.
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Det som inspirerade i New Yorks arkitektur var linjer, ytor, nyanser och intressanta kompositioner.
Mitt första steg i examensarbetet blev att välja ut foton och skisser som kändes intressanta att arbeta
vidare med. Foton blev till färginspiration och skisser ett underlag till mina mönster. En del skisser
ﬁck följa med hela arbetet igenom, andra valdes bort.

De tre skisserna i mitten ﬁck vara med till färdigt resultat. Skisserna längst ner har funnits med i mina tankar
men sparas till projekt längre fram.
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5.2 Modell och skala
För att underlätta arbetet med att testa olika skalor på produkterna tillverkades en modell av ett rum i
skala 1:10. Där kunde under arbetets gång placeras färdiga skisserna för att uppfatta en helhet. Modellen byggdes med mycket ljusinsläpp och vitmålade väggar för att få ett ljust och luftigt rum att arbeta
i. Det blev ett sätt att komma igång, förtydliga helhetsbilden och lägga en grund att stå på. I modellen
placerades möbler i skala 1:10 för att ha något att förhålla mig till då olika storlekar på skisser lades i
rummet. Formatet på mattan skulle inte vara för litet, så att den kändes omotiverad eller som om den
kunde halka in under något, inte heller så stort så att det skulle vara frestande att ställa en möbel på.
Sittkudden skulle bli något mindre än mattan och prydnadskuddarna små och nätta. Färdiga skisser
placerades i miljön allt eftersom slutgiltiga beslut togs, för att till slut bilda en helhet. Skisser utfördes
också i full skala. Det blev då lättare att förhålla mig själv till ytan.

Test i modell (skala 1:10) för att
få fram rätt skala till mattorna.

Helheten som arbetades fram, med
mattor och kuddar.

Mattskiss testas i full skala.

5.3 Struktur
Tidigt i arbetet strukturerades olika områden i mitt designarbete upp för att det skulle bli enklare att få
en överblick och se var fokusera borde ligga på. Under rubrikerna produkter, estetik, funktion, skala,
mönsterbild, färg, garnkvalitet och tillverkning fyllde jag på med uppgifter som redan fanns.
Produkter:

Mattor och kuddar.

Estetik:

Geometri, konstruktion, färg, struktur, Bauhausrörelsen, New York och svensk natur.

Funktion:

Lätt att placera, dekorativt, passa i små och stora rum, värmande och smutsavvisande.

Skala:

Tester i skala 1:10.

Mönsterbild:

Välja ut och forma till helhet, skala av, förenkla och lägga till.

Färg:

Sätta ihop färgskala efter inspirationsmaterial och beﬁntligt garnmaterial.

Garnkvalitet:

Nyzeeländskt ullgarn på Hitex och eventuellt ﬁnskt ullgarn och lingarn från Holma
Helsingland till egen tuftning.

Tillvekning:

På företag, industriellt tillverkat av Hitex och i ateljé, handuft på KKV.
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5.4 Material
Ullgarnet som bas var ett självklart val i de tuftade produkterna. Fiberns naturliga spänst gör att luggen
inte påverkas av yttre påfrestningar då den är följsam och lätt fjädrar tillbaks till sitt ursprungsläge.
Ullﬁbern är porös vilket bidrar till att färg går in genom hela ﬁbern vid färgning. Det ger en färg och
lyster som håller under mycket lång tid. Naturmaterialet ger värme och känns mjukt och skönt mot
huden. Att ullen har smutsavvisande egenskaper och att den är lätt att hålla ren bidrar till en lång
livslängd. (www.kateha.se) Lingarnet valdes för att uppnå mer glans och för att kunna jobba fram mer
variation i min färgskala. Lin är ett vackert naturmaterial som tillför en känsla av tradition.
Till de tuftade mattorna ﬁck jag utgå från det material som används på Hitex, ett Nya Zeeländskt
ullgarn och lingarn från Holma Helsingland. Materialet jag själv skulle arbeta med ﬁck sökas upp på
egen hand. På möbelmässan i Stockholm undersöktes vad olika mattföretag använder för garn. Eftersom ett närproducerat garn söktes valdes leverantörer i Norge, Finland och Sverige. Till provtuftning
användes sedan ett norskt och ett ﬁnskt garn. Det ﬁnska garnet fanns i en mycket större färgskala
medan det norska hade en mindre skala som bättre stämde överens med arbetet. Det norska garnet
från Norsk Kunstvevgarn, ett litet familjeföretag, valdes. Garnet kallas för spelsau och kändes mer
exklusivt, starkt och glansigt. Det släppte inte heller ifrån sig lika mycket ﬁbrer som det ﬁnska garnet.
Lingarnet beställdes från Holma Helsingland och är märkt med Bra Miljöval, som står för bra Beredning. Bra miljöval är en licens som ges ut av Naturskyddsföreningen. (www.hemslöjden.se)
Arbetet handlade mycket om det estetiska uttrycket, men även det som inte är synligt i en produkt
kändes viktigt att beakta. Sittkudden ﬁck inte bli för mjuk eller för lätt, den skulle vara stabil att sitta
på. Prydnadskudden behövde också lite tyngd för att inte ﬂyga av soffa eller fåtölj. Genom studier av
tidigare examensarbeten fann jag dinkelvetet från AD-design som använts till fyllning i sittkuddar. Annika Dahlström beskrev dinkelvetets egenskaper för mig så här: Dinkelvete kallas även ”urvete” och
är ett av våra äldsta sädesslag. Som kuddstopp används dinkelvetet då skalet har skiljts från kärnan. I
en särskild process tas kärnan bort från skalet utan att skalet går sönder, vilket gör att skalet innehåller
mycket luft och lämpar sig väl som stödjande fyllnadsmaterial under lång tid. Dinkelvetet är fritt från
kemiska bekämpningsmedel, syntet ﬁbrer, tungmetaller, formaldehyd och färgämnen. Dinkelvetet är
lätt att byta ut och kan lämnas tillbaks till naturen till 100 %. (www.addesigntextile.se)
Ett alternativ till baksida av prydnadskuddarna var hampa. Funderingar fanns också på att med tryck
eller broderi tillföra en mönstring. Efter övervägning kändes hampan lite för skör och ömtålig. Den
motsvarade inte riktigt den tuftade överdelen i känsla. Tanken att göra mönster togs bort och istället valdes två enfärgade ulltyger, en vit vävd vara från Kvadrat AB och en svart väv från Bergman
Sweden AB. Som innerkudde valdes en bomullsväv från Bergman Sweden AB, av ekologiskt odlad
peruansk bomull. (www.bergmansweden.se)
Till baksidan av sittkudden valdes ett vegetabiliskt garvat läder från Tärnsjö Garveri. Hudarna är indel-
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ade i A, B och C-kvalitet. C-kvaliteten har mer märken från kossans historia och insektsbett och revor
kan synas. A- kvaliteten som är ﬁnast har ett prisläge på det dubbla i förhållande till C-kvaliteten.
Då lädret inte skulle vara i blickfånget i min produkt ansåg jag mig kunna använda en lädervara som
utseendemässigt inte var av högsta kvalitet. Detta sänkte priset och det kändes även bra ur miljöhänseende, att kunna ta till vara på det material som inte är av 1:a klass. Den vegetabiliska garvningen
kändes som ett självklart alternativ till kromgarvning. Ett kromgarvat läder kan vara allergiframkallande, är inte ekologiskt nedbrytbart, innehåller tungmetaller och bidrar med avfallsproblem. På
Tärnsjö garveri menar man att det ekologiskt garvade lädret blir mer och mer efterfrågat. Detta trots ett
högre pris än på det kromgarvade. (K-O Geweniger, 1990)

5.5 Färg
Utgångsläget för färgval i arbetet var ett antal foton från storstaden New York och ett par naturbilder
från Borås. Foton tagna i miljöer med färger och formelement som jag ville ta vara på. Färgerna som
togs ut ur bilderna hade en känsla som var frisk, strikt, graﬁsk, hård, mjuk och krispig. Från ett stort
färgspektra i utgångsläget blev det till slut en något mindre men samlad färgskala. Det som påverkade
det slutliga resultatet var bland annat val av garnleverantör, antal objekt som skulle färgsättas och hur
de valda nyanserna fungerade i den tuftade ytan och i förhållande till varandra.
”Jag jobbar efter bredd - men ändå en sansad skala, neutralt möter färgstrakt, kulörstarkt och kulörsvagt. Ett
sökande efter det spännande i det lugna och trygga.” (Ur arbetsdagbok 22/2 2005)

Borås

New York

Kypersjön, Borås

Det som först skulle tas beslut om var färg till kuddarna. Sittkudden gjordes helt graﬁsk i svart och
vitt. Ett fräckt och hårt uttryck samtidigt som det kändes stabilt och traditionellt. Jag utgick också från
att det skulle bli en exklusiv produkt och ville då göra den hållbar genom diverse trender som kan
tänkas komma och gå under kuddens livstid. Det valda mönstret kommunicerade dessutom ﬁnt med
det svarta och vita.
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Med prydnadskuddarna, som inte skulle ha någon mönstring, gavs möjlighet att bygga upp en serie
färgade ytor där de vackra materialen ﬁck framträda. Det blå och gula var hela tiden i fokus tillsammans med beige, vitt och svart. Till provtuftning beställdes ﬂer färger än vad som beräknades användas i slutskedet. Den första färgskalan sågs som ett skissmaterial och inga fasta beslut togs förrän de
tuftade prover fanns framför mig. För att hitta spänning i de tuftade ytorna blandades ull och lin. Ull
som var den största beståndsdelen bestämde huvudtonen och linet hjälpte till att hitta klang eller ton
på den känsla som eftersträvades. Med linet kunde jag öka lyster, dämpa, ljusa upp eller mörka ner.
Ett jämt uttryck som inte upplevdes för melerat söktes i de tuftade ytorna.

För att hitta önskvärda färger tuftades ﬂera småprover
med olika blandningar av ull och lin, för att sedan
göra ett urval.

Färgskalan som blev till de sju prydnadskuddarna och sittkudden.
(För en mer rättvis bild av färgerna se prover längre fram i rapporten.)

Vitt lin i vit ull, kändes självklar.
Ljusgult lin i vit ull, som solstänk.
Blått lin i vit ull , vattenstänk och hög luft.
Svart lin i gråsvart ull, lika självklar som den vita.
Svart och blått lin i beige ull, lite traditionell med en känsla av våt asfalt.
Grått och gult lin i gul ull, dämpade och bidrog med mjukhet och sommarvärme.
Svart lin i blå ull, djupt blått som en himmel om natten.
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Färgen till mattorna kom in i bilden efter det att kuddarnas överdelar var helt klara. Med de tuftade
ytorna tillsammans med garnproverna från Hitex underlättades kommande val. Diskussionen handlade
mycket om att ta bort eller tillföra, behålla balans eller skapa mer spänning och eventuellt lite oordning. Ett tag försökte jag få in den mintgröna färgen som funnits med i en av mina skisser. Den övergick
sedan i en mer mättad grön som ﬁck ﬁnnas med ett tag med en blå kulör. Tanken var att det skulle ﬁnnas med en kulörtstark, en kulörtsvag och en svartvit. Då mönsterbilderna ﬁck sin form drogs färgskalan ner till färre färger och endast den gula som riktigt kulörstark. Den svarta i kombination med den
gula valdes bort för det blev för hårt och bidrog också med diverse associationer.

De färger som fanns med till mattorna i tidigt skede.

Färger som ﬁck vara kvar till mattorna. (För en mer rättvis bild av färgerna se prover
längre fram i rapporten.)

Gult, vitt och beige gav ett mjukt men färgstarkt solskensutryck.
Ljust gråblå, svart och vitt gav ett graﬁskt uttryck med stadskänsla.
Vitt och svart kändes som en självklar kommentar till sittkudden i svart och vitt.
Ljusgult, vitt, ljust gråblå och svart kändes som en solblekt skala med stark kontrast.
Det blev viktigt med harmoni i färgskalan. Produkterna skulle fungera som en helhet. Det var också
betydelsefullt att alla produkter kändes likvärdiga att ingen stack ut och tog för mycket uppmärksamhet. Det skulle samtidigt ﬁnnas variation och valmöjligheter. En möjlighet för mottagaren att hitta sin
favorit: färgstark, blek eller graﬁsk.
Det fanns mycket litteratur om färgers betydelse. Det här stycket är hämtat ur Tyger – inred med svenska tyger. ”… det har funnits en tid då färgen varken hade någon betydelse eller något namn. Det som
var blått kallades exempelvis bara för himmel. De första namngivna färgerna var vitt och svart – för
dag och natt, för se och blunda, indirekt för leva och dö. Men också, vitt för hemma, den egna stammen och svart för ﬁende.” Vidare beskrevs den gula färgen tillsammans med den gröna för växande
och liv, men också för att dekorera. (Uuve Snidare, 1994)
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5.6 Mönsterbild
Den första mönsterbilden jag arbetade med var den till sittkudden. Skissen gjordes i Bryants Park i
New York, med skyskrapor och traﬁk som omslöt mig. Där spenderade jag mycket tid sittandes på
en bänk med akvarellfärg och skissbok. Kompositionen är hämtad från en av fasaderna. Bearbetningen bestod av att hitta rätt skala och en intressant komposition med skissen som utgångsläge. Linjens
bredd bestämdes utifrån de handtuftade proverna där det gick att se hur många tuftade rader som
behövdes. För att få ett ökat graﬁskt uttryck ﬁck de vita linjerna bestå av samma höjd på luggen. Det
gav en kompakt och jämn yta. De svarta partierna ﬁck ett mer livfullt uttryck med två olika längder i
luggen. Sittkuddens mått blev 65*65 cm. Det största arbetet med mönsterkomposition kom i samband
med mattskisserna. Vid det laget fanns överdelarna till kuddarna och ett beﬁntligt material att förhålla
mig till vid i mina val. Tre skisser valdes ut för bearbetning. Det utan vetskapen om exakt hur många
mattor som skulle göras. Alla skisser var gjorda i New York och det var inte helt lätt att börja bryta ner
dem och forma dem till något nytt som skulle ge dem en plats i det här arbetet. Vägen från skissboken
till färdiga mattskisser i full skala var inte helt rak.
Det första beslutet som togs var att den svartvita kudden skulle få en kompis där svarta linjer skulle
bilda rutnätet på en vit yta. Samma skiss som till sittkudden användes till mattan men ytan disponerades annorlunda då en viss skillnad eftersträvades. Här valdes att tufta de vita partierna med så låga
öglor som möjligt, med de svarta linjerna i en högre lugg.

Skyskrapor och akvarellskiss från Bryants Park, New York.

Färdig skiss till sittkudde.

Tre mattskisser som valdes ut för vidare bearbetning.
Färdig mattskiss.
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I mitt arbete med mattskisserna hade jag hjälp av färdiga tuftade ytor till kuddarna och färgprover
från Hitex.

Hur en utgångsskiss bearbetades för att bli färdiga mattskisser. En rund och en kvadratisk.

Jag utgick från skisserna, målade upp dem på nytt, klippte och klistrade och försökte hitta rätt kompositioner. De målade skisserna togs sedan in i dator för vidare bearbetning. Där gavs möjlighet att
vara mer exakt med färgerna och testa olika varianter. Vidare gjordes experiment med att göra valda
mönsterbilder till runda mattskisser. Tanken var då att man som kund skulle kunna få samma mönsterbild som rund eller kvadratisk. En tanke som mynnade ut i alldeles för många valmöjligheter. Det
blev också allt för stor inverkan på en del av mönsterbilderna. Idén fungerade dock bra på ett av mina
mönster. Samma mönster ﬁck då ﬁnnas med i olika form, kvadratisk och cirkelformad, och i olika
färguttryck. Rutmönstret i den kvadratiska formen fungerade bra då jag satt ihop ﬂera skisser bredvid
varandra. På samma sätt skulle man kunna använda sig av två eller ﬂera mattor och bygga ihop dem
efter eget tycke och smak. Då blev mönsterpassningen desto mer viktig och krävde extra bearbetning.
Balansen mellan fyllda och icke fyllda rutor blev viktig och om man placerade en matta bredvid en
annan skulle övergången inte märkas. Det ﬁck inte bli några krockar.

Mattskisser på rad.
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New York

Från utgångsskiss till färdig mattskiss. Färguttrycket ändrades för att bilda en ﬁn
helhet med de andra produkterna.

Det fjärde mönstret kom till efter en studie av en byggnad i New York med en spännande fasad. Fönstren satt på ett lite oväntat sätt och bildade en intressant komposition. Ursprungsskissen var detaljerad
och behövde dras ner till en form som passade en tuftad yta. Bearbetningen handlade också om att
färgsätta den på ett sätt som passade bra ihop med helheten.

5.7 Handtuftning av prover på Konstnärernas Kollektivverkstad.
Arbete i tuftverkstaden var uppdelat på två tillfällen. Vid första tillfället studerades tekniken och det
fanns möjlighet att testa olika färger, nyanser, materialblandningar och kvalitéer. Vid det andra tillfället fanns tid för att under två dagar tufta överdelen till sittkudden och de sju prydnadskuddarna. Garnet
till provtuftningen levererades som härvor och med hjälp av skolans utrustning spolades det maskinellt
upp på koner. Före proverna tuftades gicks maskinen noggrant igenom. För att få möjlighet till att
reglera längd och täthet på luggen lärde jag mig grunderna för att kunna byta nål och ratt. Att tufta är
ett hantverk och det krävs övning och tålamod. Genom att göra proverna gavs en direkt kontakt med
materialet och det gjorde det lättare att bestämma mönster och färger. Redan då proverna gjordes gick
det att avgöra vilken garnkvalitet som var bäst. Garnet skulle ha mycket glans och det var viktigt att
det inte släppte ifrån sig allt för mycket ﬁbrer. Det norska garnet motsvarade mina önskningar.
Genom att använda större ratt än nål uppnåddes två olika längder på luggen. En kompakt bas bildades
med en överliggande lugg som blev lite glesare. Uttrycket blev luftigt och ljuset ﬁck möjlighet att ta
sig ner i den tuftade ytan och öka lystern hos ullgarn och lintrådar. Om man jämför med en lika tät
vara där all lugg är av samma längd blir det mer mattkänsla i den. Kombinationen två ulltrådar och en
eller två lintrådar fungerade bra i maskinen och bildade en önskvärd täthet.

Den vänstra bilden visar hur tråden går i en tuftad yta med två olika
längder. Prydnadskuddarna och de svarta ytorna på sittkudden tuftades så. I de vita linjerna på stittkudden tuftades all lugg med samma
höjd, som i bilden till höger.
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De tuftade proverna klipptes bort från väven och blev till små pusselbitar som ﬂyttades runt tills rätt
färgkänsla uppnåddes. För att kunna ta snabba beslut diskuterades mina val med olika personer i min
närhet och tillslut bestämdes kvalitet och färgskala. Därefter räknades garnåtgången ut genom att se
hur stor mängd garn som gick åt på en viss yta. Först då kunde beslut tas om hur många produkter det
skulle vara möjligt att ta fram i projektet utifrån kostnadsläget. Eftersom valet blev ett exklusivt och
dyrt ullgarn drogs antalet önskade sittkuddar ner till en, och i stället ﬂera prydnadskuddar med möjlighet att plocka in ﬂer färgställningar.
Det gick åt ca 1 hg garn till 200 cm² vilket innebar 5 kg garn till 1 m². Kilopriset för det färgade
ullgarnet var 624 kronor exklusive moms och för det vita 456 kronor exklusive moms. Till sittkudden
beräknade jag en materialåtgång på drygt 2 kg och en prydnadskudde 5 hg.

Provtuftning på KKV.

Tuftade prover på den uppspända väven.

Små tuftade färgprover.

5.8 Handtuftning av färdiga material på Konstnärernas Kollektivverkstad
Vid det andra tuftningstillfället skulle de slutliga ytorna till kuddarna tuftas. Väven spändes upp och
de olika ytorna ritades upp. Det blev hårt arbete där en viss oro infann sig för att inte materialet skulle
räcka. Problemet som uppstod var att garnåtgången varierade beroende på olika mycket spill från gång
till gång. Det var också svårt att tufta med samma täthet hela tiden. Till de små kuddarna gick det åt
från 4 hg upp till 5 hg, vilket gjorde att garnet räckte precis, men med en skillnad i garnåtgång på 1
hg. Vad det gällde sittkudden blev det mer spill då det var många små partier att fylla. Spillet uppstår
i början och i slutet av varje tuftad rad. Det var först under andra dagen det skulle visa sig om garnet
räckte eller ej.
”Ont i hand och ﬁngret sticker. Fortsatte tufta, garnet räckte inte. Ångest då jag tuftade. En rad och så titta bak på
garnrullarna, en rad till och så titta på rullarna. I ett desperat läge sa jag till min handledare att jag övervägde att
ändra på mönstret och göra vita ytor där det skulle vara svart. Som tur var hindrade hon mig, hon sa att jag aldrig
skulle förlåta mig själv!” (Ur arbetsdagbok 31/3 2005)
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När garnet började ta slut var ett alternativ att komma tillbaks tre veckor senare och göra om den stora
kudden. Det kändes inte som ett alternativ vare sig kostnadsmässigt eller tidsmässigt. Glädjen var stor
när endast två mindre ytor var öppna och min handledare föreslog att de kunde broderas i för hand och
limmas efteråt. Lärdomen blev att alltid ta till i överkant vid materialberäkningen. Efter tuftningens
slut limmades ytorna på baksidan och väven plockades ner följande dag. Då den handtuftade delen var
slutförd uppstod ett slags lugn och tillfredställelse som gjorde det möjligt att koppla av och reﬂektera
över det utförda arbetet.
”En kombination av stor respekt för tekniken, en mindre rädsla för maskinen blandad med en drivkraft som säger
att det här är jag, jag måste göra det här, det är någon större mening med det. Det är som att upptäcka något nytt,
utmana sig själv och ett fantastiskt sätt att jobba med yta, material och färg. Hårt slit, direkt resultat och fullständig närvaro.” (Ur arbetsdagbok 1/4 2005)

Tuftade ytor till sittkudde och prydnadskuddar. De färgade små ytorna är en fortsättning
på grundidén.

De tuftade ytorna från avigsidan.

Då väven plockats ner återstod jobb med att klippa av
de trådar som blivit för långa.

Överdelen till sittkudden färdig för montering.
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5.9 Tuftning av mattor på Hitex
Hitex ligger i Svängsta i Blekinge. Företaget är ett av få svenska företag som jobbar med tuftning.
Deras tuftmaskin styrs genom ett dataprogram och tuftningen utförs helt maskinellt. De tuftar mycket
för offentlig miljö men även för hemmiljö. Vid mitt studiebesök under hösten 2004 gick vi genom hela
processen från skiss till färdig vara. De skickade sedan prover till mig som visade kvalitéer som är
möjliga att tillverka och färgprover på ullgarnet som kommer från Nya Zeeland.
Mattskisserna skickades som PDF - ﬁler i fullformat till Hitex för vidare bearbetning. Höjd och täthet
bestämdes via telefon, även färgnummer angavs. De tre mattorna i färg skulle bli täta och tydliga med
en lugg på 12-13 mm och den graﬁska mattan ﬁck vita öglor och svart lugg på ca 18 mm.

De fyra mattskiserna som skickades till Hitex.

Tuftningen genomfördes under två dagar med mig närvarande under första dagen. Eftersom mattorna
var små kunde de tuftas i en liten ram som annars används till provtuftning. Det var skönt att vara på
plats och ha möjlighet att gå igenom detaljer och kontrollera alla färger före tuftningen. Skisserna var
inprogrammerade och kunde ses på dataskärmen bredvid tuftmaskinen.

Dator, ställning med tuftmaskin och uppspänd väv för mattorna. På bilden i mitten syns den runda mattan. Till
höger provtuftar Johan de vita öglorna för att vi skulle kunna avgöra hur många trådar som skulle gå tillsammans i maskinen för att uppnå önskad täthet.
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Först tuftades den svartvita mattan där det vita bestod av öglor. Sedan tuftades den runda mattan. Då
blev det vissa problem med mönstringen. De tunna linjerna hade inte gått att göra riktigt så tunna som
på skissen. De hade gjorts lite bredare vid beredningen, vilket var i sin ordning med mig, men då det
tuftades blev det för glest och det behövde justeras. En justering som gjordes till nästa dag då de två
andra mattorna tuftades. Mattorna limmades då de satt i ramen, ﬁck hänga över natten, ﬁnputsades,
skars rent i kanterna och skickades till Borås.

Bilderna visar stegvis hur mattorna byggs upp färg efter färg. Här syns också hur en del trådar blev för långa
och därför behövdes justeras då mattorna limmats och tagits ner från ramen.

5.10 Underdel till kuddarna
Det blev viktigt att hitta en underdel som stämde överens med överdelen. Tidigt under arbetets gång
kom läder in i bilden. Det kändes framför allt som om det skulle passa bra till sittkudden. Det är
slitstarkt, känns rejält och lite lyxigt. Då det kom till prydnadskuddarna valdes ett mjukare material.
Ett tag övervägdes att använda en mönstrad undersida till prydnadskuddarna. Tryckt eller broderad
för att få en kontrasterande yta till överdelen som bestod av den hela omönstrade ytan. Hampa var
ett alternativ som övervägdes men togs bort för att det kändes lite för skört. Även idén med den
mönstrade baksidan ratades och två olika vävda ulltyger valdes. Ett av ulltygen kommer från Bergman
Sweden AB och är vävt av ekologisk ull, det andra kommer från Kvadrat AB. Det kändes som om de
tuftade materialen kom fram mer med en enfärgad underdel. Fyra av kuddarna fungerade bäst med
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svart underdel medan de tre med vit ull fungerade bäst med vit baksida - uttrycket kändes lättare så.
Ett problem som uppstod med läder som val till sittkudden var att den inte går att tvätta om det tuftade
sitter ihop med lädret. Lädret skulle inte klara av torkprocessen, utan skulle vrida sig enligt tillfrågad
personal på Eko-tvätt. Problemet löstes med en tanke där delarna skulle kunna tas isär från varandra,
med knappar, dragkedja eller kardborrband. Där till slut kardborrbandet visade sig vara den bästa
lösningen, enklast konstruktionsmässigt, billigast och mest hållbar i ett längre tidsperspektiv.
Jo – jo tapetserare hjälpte mig med att komma fram till en bra lösning för sittkudden konstruktion.
För montering och sömnad av prydnadskuddarna och överdelen till sittkudden anlitades sömmerska,
Therese Gustafsson, och lädret till sittkuddens underdel lämnades till skomakare, Hojs skomakeri.

6. RESULTAT
6.1 Helhetsbild
Resultatet är en serie tuftade produkter för hemmiljö.
Fyra mattor, en sittkudde och sju prydnadskuddar.
Designen är tidlöst och inte känslig för trender som kommer och går. Produkterna kan bli en del av
ett hem under en lång tid. Miljöaspekten är central med val av ekologiska material och närproduktion,
liksom respekten inför tingen som får bli något annat än slit och släng.
Målgruppen är de som värdesätter bra kvalitet och material som kan bli vackrare med tidens gång.
Det lilla formatet gör det enkelt att ﬂytta med, placera om eller lägga undan för att ta fram igen.
Att produkterna är små gör också att de är enkla att sköta med tvätt, skakning och vädring.

Helhetsbild av tuftade golvsmycken och prydnadskuddar.
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6.2 Prydnadskuddar
Prydnadskuddar 35*35cm
Handtuftade
Ull, Norsk kunstvevgarn A/S, Åklegarn 2 tr (880 m/kg)
Lin, Holma-Helsinglands AB, Nel 16/1 och Nel 16/2
Lugghöjd: 2 & 4 cm
Baksida: ull, Kvadrat AB och ekologisk ull, Bergman Sweden AB
Innerkudde: ekologisk bomull, Bergman Sweden AB
Stoppning: dinkelvete, AD- design, textil AB

ull: nr 5120
lin: Nel 16/2, nr 4/4 -bl.

ull: svart, nr 544, grå, nr 538
lin: Nel 16/2, nr 522

ull: nr 5120
lin: Nel 16/1, nr 134

ull: nr 533
lin: Nel 16/2, nr 538

ull: nr 5120
lin: Nel 16/2, nr 2030

ull: Brun 1
lin: Nel 16/1, svart, nr 522
Nel 16/2, blå, nr 136

ull: nr 521
lin: Nel 16/1, grå, nr 505
Nel 16/2, gul, nr 101

ull
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ekologisk ull

ekologisk bomull

tuftgrund,
polyester

6.3 Mattor
Industriellt tuftade på Hitex AB.
Matta 80*80 cm
Ull, Nya Zeeland
Lin, Holma-Helsinglands AB
Lugg: 18-19 mm & låg ögla
ull: svart, nr 17.34, vit, nr 17. 30
lin: vit blekt, svart, nr 599

Matta 80*80 cm
Ull, Nya Zeeland
Lugghöjd 12-13 mm

ull: svart, nr 17.34, vit, nr 17.30
blå, nr 16.35, gul, nr 17.29

Matta 80*80 cm
Ull, Nya Zeeland
Lugghöjd 12-13 mm

ull: svart, nr 17.34, vit, nr 17.30
blå, nr 16.35

Rund matta, diameter 80 cm
Ull, Nya Zeeland
Lugghöjd 12-13 mm

ull: vit, nr 17.30, gul, nr 15.1
beige, nr 15.8

tuftgrund,
polyester
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6.4 Sittkudde
Sittkudde 65*65cm
Handtuftad
Ull, Norsk kunstvevgarn, Åklegarn 2 tr (880 m/kg)
Lin, Holma-Helsinglands AB, Nel 16/2
Lugghöjd: 2 & 4 cm
Baksida: läder, Tärnsjö garveri AB
Innerkudde: ekologisk bomull, Bergman Sweden AB
Stoppning: dinkelvete, AD design, textile AB

ull: svart, nr 544, grå, nr 538, vit, nr 5120
lin: svart, nr 522, vit, nr 4/4 -bl.

ekologisk bomull

vegetabiliskt garvat läder

tuftgrund polyester

Skötsel
Dammsug regelbundet, ta bort ﬂäckar med en gång och tvätta på välrenommerat tvätteri ca en gång
vartannat år. Tuftade mattor plantvättas med skum. (www.kateha.se)
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7. DISKUSSION
Från insamlande av arbetsmaterial under hösten 2004 till färdiga produkter våren 2005 har jag satt mig
in i ﬂer områden och löst problem som dykt upp allt efter som. Det har varit tydligt att en noggrann
planering och en realistisk tidsplan har hjälpt mig i genomförandet av projektet. De som har varit
insatta från start vet att det ﬁnns delar som har lämnat utanför rapport och redovisning. Delar som mest
blev tankar och idéer. Till exempel hängande broderade längder, den handbroderade baksidan till prydnadskuddarna och tuftade smycken i form av broscher för soffa eller fåtölj. Min ambition är ofta stor,
kanske lite för stor. Men jag kan ändå se något positivt i att tänka stort och smalna av i slutet. Idéer
som får lov att vara idéer tillför ändå något under arbetstidens gång och kan leda vidare till utveckling
längre fram. Under hela perioden har det varit en skön mix av skissande för hand, bearbetning framför
datorn, mycket materialkontakt, och praktiskt utförande.
Kontakt med människor runt omkring har hela tiden hjälpt till att föra projektet vidare. Jag tror att
det är det ombytliga i mitt examensarbete som gjort det intressant för mig att arbeta med och gett mig
kraft att genomföra det från början till slut. Svårigheter som stöttes på handlade främst om materialet, i
form av oro inför om materialet skulle komma i tid eller ej och när jag fått det om det skulle räcka eller
ej. Lärdomen är att försöka ha större tidsmarginaler och ta till i överkant vid materialberäkningar. Att
jag har lärt mig att utföra tuftning på egen hand känns som en stor vinst och trygghet inför framtiden.
Jag har nu möjlighet att söka medlemskap i KKV och därigenom kunna utnyttja tuftverkstaden i fortsatt arbete. Samarbetet med Hitex har fungerat mycket bra och jag är tacksam för det ﬁna bemötandet
och generositeten jag visats. Tuftning är en spännande teknik och jag ser många möjligheter till fortsatt
arbete. Dels med de produkter som jag nu har skapat men även med någon slags fortsättning.
Prisläget blir relativt högt, allra högst på de handtuftade produkterna med den norska ullen. Jag har
inte gjort någon uträkning på var prisläget kommer att hamna i nuläge. Kompromisser har inte varit ett
alternativ, och jag hoppas att produkterna hittar köpare som värdesätter det varaktiga framför slit och
släng. Att de hittar någon som tar emot produkterna som värdefulla objekt som får leva under en lång
tid, gärna från en generation till en annan.
Jag tror att produkterna är lätta att ta till sig, att de uppfattas som okomplicerade men genuina. Det är
med glädje jag observerat hur många försöker välja ut sin favorit av prydnadskuddarna. Någon har
biskrivit dem som delikata praliner.
”Om jag hade en sådan här prydnadskudde hemma skulle ingen annan få ta på den. Hade jag en av mattorna
skulle ingen få gå på den men jag själv skulle ligga på den”. (Therese Gustafsson)
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Materialkostnader:
Norsk kunstvevgarn A/S
Åklegarn 456-624:- / kg, exkl. moms och frakt
(Garnet köpt genom Sätergläntan hemslöjdens gård)
Tuuka Ryagarn 5/2, Finland, 520:- / kg, exkl moms (Användes till provtuftning)

Holma-Helsinglans AB
Lingarn 287-356:- / kg, exkl. moms och frakt

Bergman Sweden AB
Ekologisk bomullsbatist från Peru, 59:- / m, exkl. moms och frakt
Ullväv från Nya Zeeland 100:- / m, exkl. moms och frakt

AD design textile AB
Dinkelvete från Tyskland, ca 40:- / kg, exkl. frakt

Hitex
Garn från Nya Zeeland, 100-140:- / kg
Tuftning av den runda mattan ca 3,500:-

Konstnärernas Kollektivverkstad
Hyra 120:- / dag

