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Sammanfattning 
Genom litteraturstudier, skissarbete och provvävning studeras och beskrivs 
framtagandet av en funktionell textil utifrån en skiss. Utgångspunkterna är 
tankar kring överföringen från skiss till väv och möjligheten att skissa utan att ha 
bestämt vilken kvalitet som ska tillverkas. Den slutliga produkten bestäms därför 
först i samband med provvävningen. 

Uppsatsen består liksom arbetet av två huvuddelar, en del som beskriver skiss-
arbetet och en del som är mer produkt- och tillverkningsinriktad. Produkten som 
tillverkas är ett beklädnadstyg i tunn ull. 

Avsikten är att ge ett exempel på tillvägagångssätt och att föra en diskussion 
kring relationen skiss – väv. Resultatet är dels produkten, som uppfyller upp-
ställda krav, och dels lärdomen att det går att ta fram en fungerande skiss utan att 
från början veta slutprodukten. 
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Abstract 
This work describes the process from sketch to functional textile. Starting points 
are thoughts about the transition from sketch to fabric, and the possibility to 
sketch before decisions are made about the quality of the final fabric. 

The first result of this study is the final product, a hand weaved clothing in thin 
wool that fulfils set demands. The second result is the knowledge that it is possi-
ble to make a purposeful sketch without knowing the final product. 
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Inledning 
Kan en och samma skiss fungera som utgångspunkt för flera helt olika typer av 
textil? Kan en kraftig mattkvalitet, ett slitstarkt möbeltyg och ett tunt, luftigt be-
klädnadstyg eller gardin tillverkas utifrån samma skiss? 

En handvävare vet förmodligen oftast redan innan skissarbetet påbörjas vilken 
typ av vävnad som ska tillverkas, men i vissa fall kan det vara en fördel att 
skissa mer förutsättningslöst. I detta examensarbete ges inga färdiga svar, men 
en diskussion förs kring ett antal frågor: Vad är det som gör att överföringen från 
skiss till väv fungerar bra ena gången men inte den andra? Vilka kriterier arbetar 
man efter och hur nära måste man följa skissen? Hur skissar man bäst inför en 
väv – är det nödvändigt att veta från början vilken produkt som ska tillverkas 
och hur påverkas resultatet av i vilken ände man börjar? För att kunna studera 
dessa frågeställningar bestäms produkten först i samband med provvävningen.  

Det finns troligen lika många sätt att skissa för väv som det finns handvävare, 
var och en måste själv komma fram till det sätt som passar honom/henne bäst. 
Under tidigare kurser i utbildningen har jag funderat kring skissande och överfö-
ring av skiss till väv. Då var målet att den färdiga väven skulle likna skissen så 
mycket som möjligt, men den här gången har jag valt att tolka skissen friare. 

Syftet med examensarbetet är att studera och beskriva arbetsprocessen från skiss 
till produkt samt att föra en diskussion kring skissprocessen.  

De metoder som används är skissarbete, provvävning och litteraturstudier. Som 
hantverkare använder jag mig växelvis av ett induktivt och ett deduktivt förhåll-
ningssätt. Med utgångspunkt i tidigare erfarenheter formuleras frågeställningar, 
som leder till undersökningar, som i sin tur leder fram till nya frågeställningar, 
och så fortsätter det, i en så kallad hermeneutisk spiral.1 

En väv består av många samverkande komponenter, exempelvis färg, bindning, 
täthet och material. Vilken del som är viktigast råder det delade meningar om. 
Ann Sutton2 menar att bindningen är det centrala i en vävnad, medan Kirsten 
Hennix3 däremot menar att färgen är viktigast för hur vävnader uppfattas. Oav-
sett om man anser att någon del är mer betydelsefull än någon annan så är skiss-
arbetet och provvävningen viktiga hjälpmedel för att tydliggöra hur de olika de-
larna påverkar varandra. 

                                                 
1 Bengt Molander, Kunskap i handling, (Göteborg, 1993), s 44, 72, 101 
2 Ann Sutton, The structure of weaving, (London, 1986), s 7 
3 Kirsten Hennix, Se, våga, skapa :att göra egna mönster för vävning, applikation, broderi / 
textil mönsterverkstad med Kirsten Hennix, (Stockholm, 1980) 
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I figurer med illustrationer av bindningar gäller att fylld ruta i bindemönstret 
betyder sänkt varptråd och knyts för sänkning i uppknytningen. 

Jag har valt att sätta en begränsning på max 16 skaft trampor för att kunna väva i 
en vanlig skaftvävstol. Jag är styrkt i det beslutet av Vibeke Vestbys rekommen-
dation att använda en så enkel bindning som möjligt.4 

Litteraturbakgrund 

Under examensarbetet har en mindre litteraturgenomgång gjorts för att ta reda 
på vad som finns skrivet i ämnet. Den använda litteraturen har erhållits genom 
sökning i databaser på Internet och vid genomgång av tidigare års examensarbe-
ten. Tips från högskolans personal har också varit till hjälp. 

Särkilt värdefulla, både för det praktiska arbetet och skrivandet av uppsatsen, har 
följande två böcker varit: Skapande handling: om idéernas födelse, (Lund, 
2000), av Pirjo Birgerstam och Vev: Mønster og mangfold, (Asker 1990), av 
Vibeke Vestby. Båda böckerna behandlar skissprocessen och möjliga vägar till 
resultat. 

Vid val av bindning har litteratur av Inger Johanne Rasmussen,5 Ann Sutton6 
och Vibeke Vestby7 fungerat som inspiration. 

Det finns två böcker i litteraturlistan som inte är refererade till: Modet att skapa 
av Rollo May och Doppelgevebe in der Handveberei av Ursina Arn-Grischott. 
Båda böckerna har fungerat som inspirationsmaterial och är av intresse för den 
som läser uppsatsen för att få vägledning om litteratur i ämnet. 

 

 

                                                 
4 Vibeke Vestby, Vev: mønster og mangfold, (Asker 1990) 
5 Inger Johanne Rasmussen, Vevboka: Tekstiler og redskap, (Vollen, 2001), och Veving med fri 
mønstring, (Vollen, 1998) 
6 Ann Sutton, The structure of weaving, (London, 1986) 
7 Vibeke Vestby och Grete Golberg, Veving, (Vollen, 1995) 
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Från skiss till väv 

Skissprocessen 

Ledordet för hela arbetet är enkelhet. Med det menas framförallt att utseendet 
ska vara enkelt och att man inte ska krångla till det i onödan. Tonvikten i 
skissarbetet ligger på färg, yta och struktur, med utgångspunkt i linjer och 
rörelse. 

Skissandet är på samma gång ett arbetsredskap och en väg till resultatet. Att 
skissa är ett sätt att pröva olika lösningar med målet att skapa ett intressant ut-
tryck. 

I det här projektet utförs de flesta skisserna i akvarellteknik i kombination med 
torrpastell. Det är medier som jag trivs att arbeta med bl.a. på grund av dess möj-
ligheter att ge ett textilliknande uttryck. De har också fördelen att de inte 
behöver vara tidskrävande eller omständliga, vilket är bra eftersom det i det här 
läget är viktigt att kunna göra många olika skisser. 

Färger provas i de ovan beskrivna skisserna, men även separat. På sju akvarell-
papper i A3 storlek målas färgytor om vardera ca 5 x 5 cm. Gult, blått, rött och 
grönt målas i olika nyanser och färgstyrka. Med datorns hjälp provas färger och 
färgkombinationer i rutmönster för att se vilken röd, gul, blå eller grön som 
skulle kunna vara intressant.  

Jag försöker hålla så många vägar som möjligt öppna, och det skulle vara intres-
sant att ta fram en hel färgkollektion, men tidsramen gör det nödvändigt att be-
gränsa vissa delar och därför bestäms färgen i ett tidigt skede. En varm röd färg 
väljs ut och fungerar tillsammans med skissen som inspiration för utformningen 
av väven. Rött är en färg som jag trivs att arbeta med. Vid en tillbakablick på de 
senaste tre årens färgval är det röda ständigt återkommande. I examensarbetet 
känns det lämpligt att genom färgen återknyta till tidigare arbeten under utbild-
ningen. 

Trots att färgen är vald i ett tidigt skede är en förändring möjlig ända tills den 
slutliga väven sätts upp, men det är troligt att färgvalet finns i bakhuvudet under 
det fortsatta arbetet och mer eller mindre medvetet påverkar de val som görs. 
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Schematisk bild av skissen 

Den skiss som väljs ut som grund för det fortsatta 
arbetet har en storlek på 11,5x10,7 cm. Botten 
skiftar från gul till roströd, mönstret utgörs av 
mörkare linjer i en form av sicksack mönster. Till 
vänster visas en schematisk bild av skissen, en 
färgbild av skissen finns som bilaga 1. 

I ett senare skede av skissprocessen tillverkas fler små skisser med en aning för-
ändrade färgställningar för att se hur färgerna påverkar formen. Även skisser i 
full skala tillverkas för att ge en föreställning om det färdiga resultatet. Dessa 
skissers funktion skiljer sig från de tidigare, avsikten är att mer konkret prova 
hur idén fungerar. 

Reflektioner kring skissarbetet 

Under skissarbetet läggs tankar på material, funktion och produkt så mycket som 
möjligt åt sidan i ett försök att skissa så förutsättningslöst som möjligt.  

Carola Wingren, landskapsarkitekt och skribent, menar att varje skiss är ett steg 
på vägen till medvetenhet. Hon jämför skissen med en trappa: Det går inte att ta 
hela höjdskillnaden i ett kliv, men att gå ett steg i taget är genomförbart.8 

I princip kan hela skissprocessen försiggå inne i huvudet. Arne Isaksson beskri-
ver att han arbetar så, hela bearbetningen sker i hjärnan utan hjälp av papper och 
färg. Utifrån skisserna i huvudet skapar han sedan sina teckningar.9 För många 
kan det dock vara en fördel att skapa konkreta skisser på papper eller som prov-
vävar, för att tydliggöra för sig själva eller för att kunna redovisa arbetsgången. 

Vibeke Vestby skriver i Vev: Mønster og mangfold att man inte ska låsa sig vid 
att den färdiga textilen ska vara funktionell.10 Vestby rekommenderar, både när 
det gäller skisser och provvävar, att man först koncentrerar sig på det visuella 
och skapar den sorts ytor man vill ha. När uttrycket blivit rätt kan man gå vidare 
och hitta vävtekniska lösningar. 

Även de intervjuade konstnärerna och arkitekterna i boken Skapande handling: 
om idéernas födelse, menar att det finns en fara i att låsa sig för tidigt vid en viss 
lösning. Arkitekt och professor em. Armand Björkman går så långt att han be-
traktar det som ett problem att ha en allt för klar bild över resultatet i det inle-
dande stadiet. Anledningen är att man riskerar att sålla bort för mycket och kan-

                                                 
8 Pirjo Birgerstam, Skapande handling: om idéernas födelse, (Lund, 2000), s 117 
9Ibid, s 172 
10 Vibeke Vestby, Vev: mønster og mangfold, (Asker 1990), s 25ff 
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ske missar spännande lösningar. Däremot är det viktigt att redan från början för-
söka se helheten och fundera över om skissen fungerar i verkligheten.11 

Flera av dem som Birgerstam har intervjuat beskriver skissprocessen som ett 
ständigt växlande mellan intuition och analys. Det verkar omöjligt att se båda 
delarna på en gång, de tillämpas var för sig, men är lika viktiga för resultatet. 
Ofta görs valen intuitivt för att sedan analyseras för att se om lösningen fungerar 
i verkligheten.12 

En handvävare som själv utför hela arbetet från skiss till väv har möjlighet att 
varva skissarbete och provvävning. Skissen är ingen mall som slaviskt måste 
följas, ändringar kan göras ända fram tills arbetet är slutfört. Det är en balans-
gång mellan att våga hålla alla vägar öppna så länge som möjligt, och att fatta 
beslut för att komma framåt i arbetet. Ofta är det tiden som sätter gränser, det 
finns ett slutdatum när arbetet ska vara slutfört. Att pröva alla möjligheter är 
sällan genomförbart, man kan aldrig vara säker på att den lösning som väljs är 
den allra bästa, det viktiga är att den är tillräckligt bra för ändamålet. 

Provvävning 

Det är först i provväven som det blir det tydligt hur vävteknik, material, färg och 
eventuella efterbehandlingar fungerar tillsammans och i förhållande till den ur-
sprungliga idén. Utifrån resultatet av varje provväv kan man dra slutsatser och 
göra förändringar. Det krävs ofta flera provvävar innan önskat resultat är upp-
nått. 

Den valda skissen kan fungera som utgångspunkt för flera olika textilier, exem-
pelvis möbel-, gardin-, beklädnadstyg eller mattor. Inom ramen för examensar-
betet fanns det dock inte tid att tillverka prov i flera så olika kvaliteter och därför 
valdes en kvalitet ut som exempel. Inför provvävningen var det nödvändigt att 
bestämma den färdiga textilens funktion. Valet föll på ett beklädnadstyg, vilket 
förde med sig följdfrågeställningar: Vilken typ av beklädnadstyg ska tillverkas, 
och vilka egenskaper ska det ha? 

Inspirerad av en föreläsning och workshop med Tonci Vladislavic,13 om drape-
ring, väljer jag att göra sjalar. Sjalen har fördelen att den draperas till ett plagg 
istället för att skräddas, vilket lämnar mer tid för vävningen och på så sätt gör 
det möjligt att hinna tillverka tre sjalar och därigenom göra en mer intressant 
hängning till utställningen. 

                                                 
11 Pirjo Birgerstam, Skapande handling: om idéernas födelse, (Lund, 2000), s 116, 136 
12 Ibid, s 27ff 
13 Professor Tonci Vladislavic höll en föreläsning och workshop om drapering som en upptakt 
till Textilhögskolans utställning på Form Design Center i Malmö. Hörsalen, Textilhögskolan, 
Högskolan i Borås, 2003-09-16. 
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Sjalarna ska fungera att svepa om sig en sval sommarkväll. De ska vara vär-
mande, men samtidigt lätta och luftiga. De ska kunna användas direkt utanpå en 
tunn sommarklänning, därför måste kvaliteten vara mjuk och behaglig. 

I detta examensarbete har fyra provvävar satts upp. De tre första har en sked-
bredd på drygt 20 cm, medan den sista har skedbredden 29 cm. Bredden är vald 
för att proverna ska vara lätthanterliga och snabbt gå att färdigställa, samtidigt 
som de måste komma upp i en viss storlek för att ge en uppfattning av hur kva-
litet och mönster fungerar. Faktauppgifter och bindemönster för alla provvävar 
redovisas i bilaga 3 och 4.  

Provväv 1 
Skissen kan tolkas som om den består av flera lager och därför sätts den första 
provväven upp som en dubbelväv.  

Både över- och undervarp är i tunn ull, 28/2 respektive 36/1, med lös snodd. Den 
entrådiga undervarpen visar sig vara för skör för att fungera i bindningen, några 
trådar går av vid varje omtrampning. Eftersom det framförallt är de svarta trå-
darna som går av kan man misstänka att det beror på att tråden är överfärgad. 
Istället för att trampa bindningen som den var tänkt, vävs bara i överlagret och 
underlagrets varp får ligga löst på baksidan och binds med några centimeters 
mellanrum. Väven får ett fint fall och den lätthet som önskas, delvis på grund av 
att bindningen inte fungerar som det är tänkt. Om underlagret hade bundits i tu-
skaft är det troligt att väven hade blivit för kraftig och stel. En bild av provväven 
finns som bilaga 5. 

Provväv 2 
I den andra varpen som sätts upp vävs två prover. Solvning och uppknytning är 
samma som i den första uppsättningen, men med en tvåtrådig ulltråd i båda lag-
ren. Tråden som används är ett finskt kamgarn, 36/2. Det som skiljer de två pro-
verna åt är underlagrets bindning. I prov 2b vävs dubbelväv, med tuskaft i un-
derlagret och 3 skafts kypert i överlagret. Lagren binds ihop varje centimeter. I 
prov 2a flotterar undervarpens varptrådar mellan lagrens hopbindningar. 

Det känns viktigt att testa bindningen så som den var tänkt från början, men re-
sultatet upplevs som för kraftigt för den tänkta sjalen. Istället för dubbelväv an-
vänds därför en bindning med bara ett lager. Bilder på de olika proverna finns 
som bilaga 6. 

Provväv 3 
Utifrån resultatet av de tidigare provvävarna provas i den tredje provväven en 
helt annan bindning, en skridande vågformig kypert. Skissens linjer tolkas fritt 
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och återges med hjälp av kypertlinjens vågformighet. Mer information om bind-
ningen finns under rubriken Bindning. 

Demeter kamgarn beställdes, men levererades inte innan provväv 3 påbörjades. 
En beskrivning av Demeter kamgarn finns under rubriken Trådval. I den tredje 
provväven användes kamgarn 40/2 från Saxylle. Att tråd från Saxylle användes 
istället för det finska kamgarnet berodde på att det fanns tillgängligt i fler färger. 
Det har ungefär samma grovlek som det beställda garnet, men betydligt hårdare 
snodd. 

Tre olika prover, varav två har samma grovlek i varp och inslag, vävdes. Det 
tredje provet har ett grövre inslag, 28/2. Bindning och material fungerar bra till-
sammans. Förutom en viss strävhet, som antagligen beror på den hårda snodden, 
får väven de eftersträvade egenskaperna. Bilder finns som bilaga 7. 

Provväv 4 
Provväv 4 sätts upp i Demeter kamgarn, 48/2 i varpen och 24/2 i inslaget. Ytter-
ligare ett sätt att tolka skissen prövas, samma uppknytning som i föregående 
provväv används, men solvningen och trampningen görs i spets. Det ger större 
rombliknande mönsterformer. Fyra olika prover, med olika trampning vävs. Bil-
der av de olika proverna finns i bilaga 8. 

I prov 4a trampas varje parti två gånger och rapporten trampas igenom fyra 
gånger innan vändning. Varje parti i prov 4b trampas 4 gånger och rapporten 
upprepas två gånger innan vändning. Båda proverna får tydliga rombliknande 
mönsterformer, i prov 4b är de mer utdragna än i prov 4a. Varpflotteringarna i 
prov 4b är ungefär en centimeter långa, det finns risk för att man hakar i. Så 
långa flotteringar skulle vara  otänkbart i ett tyg för exempelvis byxor, men till 
en sjal skulle det nog fungera. 

I prov 4c trampas varje parti tre gånger, därefter skyttlas två tuskaftsinslag, varje 
sådan omgång upprepas i sin tur tre gånger. Mönstret blir på så vis utdraget, 
samtidigt som varpflotteringarna kan hållas kortare. 

För att ta upp ytterligare någon färg från skissen vävs en rand i avvikande färg i 
kanten på proverna. I prov 4a och 4c används ett inslag i gulockra och i prov 4b 
ett mörkt vinrött inslag.  

I prov 4d provas flera olika färger i smala tuskaftsränder. De olika färgerna är en 
ljus gulgrön, en mellanblå, vinröd, mörkbrun och två nyanser av orange. Bind-
ningen mellan ränderna är samma som i prov 4a. 

På proverna provas olika typer av fransar: drejade, flätade och knutna, i olika 
grovlek.  
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Tillverkning av slutprodukten 

Kulör 
De färger som används i slutprodukten är två varma, något dämpade, röda toner i 
kombination med en ganska skarp gulockra. De röda färgerna är hämtade från ett 
färgprov som målades upp i början av examensarbetet. Den gula färgen återfinns 
i skissen. 

Till de sjalar som ska tillverkas passar det med en varm röd ton. Färgen förstär-
ker det värmande intrycket och ger associationer till solnedgångar ljumma som-
markvällar eller vårbrasans sken i april. 

En två centimeter bred rand i gulockra läggs till i varje kortsida. Randen hjälper 
till att förstärka det varma intrycket. Genom att lägga den i kanten undviker man 
att bryta mönstret och sjalarna får samtidigt ett tydligt avslut. Gulockran är skarp 
när den ses för sig själv, men dämpas av den röda varpen och ger ett guldliknan-
de lyxigt uttryck. 

NCS-nummer: Röd 1 (varp) mellan 2070-Y90R och 3060-Y90R 
 Röd 2 (inslag) mellan 4060-Y90R och 5050-Y90R 
 Gul 1080-Y20R 

Färgning 
Redan från början fanns tanken att färga själv för att slippa vara begränsad till ett 
befintligt färgsortiment. I de tre första provvävarna är det framförallt olika bind-
ningar och material som prövas och därför har färger som fanns tillgängliga an-
vänts, men varp och inslag till den fjärde provväven och till den slutliga väven är 
färgade för hand med syrafärg från Färgkraft AB. 

Att färgpigment från Färgkraft AB används beror på att jag har goda 
erfarenheter av dem sedan tidigare. De är också relativt miljövänliga, vilket är en 
fördel. 

För att få fram rätt nyanser är det nödvändigt att provfärga. Eftersom det vid 
provfärgningen ännu inte var bestämt om Demeter kamgarn 28/2 eller 48/2 
skulle användas, färgades en härva av varje i alla bad. Tre omgångar av prov-
färgning, totalt 10 nyanser, krävdes innan tillräcklig information fanns för att 
färga till provväven. De färgpigment som användes var 8. Röd, 6. Gulockra och 
13. Svart.  

Eftersom tråden är levererad på kon förs den över till härvor före färgning. Inför 
provfärgningen görs härvorna för hand, men inför färgning till provväv 4 och 
den slutliga väven används den maskin, som finns på Väfskolan. 
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Maskin för att göra härvor. Med hjälp av varvräknaren är det lätt att hålla reda på 
härvornas storlek. 

Eftersom tråden har lätt för att valka ökas mängden ättiksyra med 50%. En viss 
valkning sker trots denna åtgärd, men resultatet blir bättre. 

Till provväv 4 färgas Demeter kamgarn 48/2 till varpen och 28/2 till inslaget. 
Färgningen går bra med undantag för att det blir märken efter omknytningarna. 
Inför nästa färgning görs omknytningarna lösare. 

 
Varje härva knyts om på tre 
ställen med mattvarp. Det är 
viktigt att omknytningen 
inte är för hård så att den 
hindrar tråden från att ta upp 
färg.  

 

 

Vid färgning av varp och inslag till den slutliga väven uppstår problem med 
ojämn infärgning. Det är mest uttalat på den tråd som ska användas till varp. 

Flammigheten kan ha olika orsaker. Det kan bero på att färgen har dragit på för 
fort på grund av den ökade surheten i badet i och med ökningen av ättiksyra. Det 
kan även vara så att färgpigmenten trots noggrann utrörning inte har varit 
ordentligt upplösta eller att omrörningen de första 20 minuterna inte varit 
tillräcklig. Med tanke på hur flammigheten ser ut, på vissa partier är det stora, 
nästan svarta fläckar, verkar det troligast att det svarta pigmentet inte blivit 
ordentligt upplöst. 

Inslaget är acceptabelt, men ungefär hälften av varpen måste färgas om. Precis 
som vid förra färgningen löses färgpulvret upp i hett vatten innan det hälls i färg-
badet. Innan färglösningen hälls i den stora grytan, hälls det i en bunke med lite 
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vatten och vispas kraftigt sedan rörs det ut ordentligt i badet. För säkerhets skull 
rörs extra under de första 20 minuterna. 

Resultatet blir bättre, men inte helt jämnt. Vid varpningen varpas med fyra trådar, 
två trådar från varje bad, för att den lilla färgskillnad som blir i de olika baden ska 
spridas jämnt. Flammigheten är knappt synlig i de färdiga sjalarna, möjligen ska-
par den ett extra livfullt utseende. 

Val av bindning 
I den slutliga väven används samma vågformiga, skridande kypert, som i prov-
väv 3. Bindningen är uppbyggd av tuskaftspartier i kombination med varp- och 
inslagsflotteringar. En kort beskrivning och bilder av vågformig respektive skri-
dande kypert finns i Handbok i vävning av Ulla Cyrus-Zetterström.14 För att 
inslaget ska binda i kanten varje gång solvas två trådar i varje sida i tuskaft. 

Vågformigheten skapar en mönstring som kan kopplas till skissen. Bindningens 
tuskaftspartier gör att inslaget hålls isär, samtidigt som flotteringarna i varp och 
inslag ger ett mjukt fall. Tillsammans med materialet ger bindningen den öns-
kade lätta och luftiga känslan. 

Trampningen är inte helt identisk på de tre sjalarna. Det är meningen att sjalarna 
ska uppfattas som likvärdiga, men en liten skillnad görs för att varje sjal ska vara 
unik. På en av sjalarna trampas bindningen rakt igenom, medan den på två av 
sjalarna vänds mitt bak. Vändningen ger ett stort V-format mönster. På två av 
sjalarna binds den gula randen i tuskaft och på den tredje binds den i samma 
bindning som resten av sjalen. När det gula inslaget binds i tuskaft blir färgen 
mildare än när inslaget tillåts flottera över fler trådar. 

Vibeke Vestby rekommenderar att skissen inte bör tolkas för bokstavligt. Dess-
utom bör man, enligt Vestby, generellt välja så enkla lösningar som möjligt. För 
bindningen gäller det exempelvis att om det fungerar bra med tuskaft finns det 
ingen anledning att välja en mer komplicerad bindning.15  

Bindningsvalet är baserat på resultatet av provvävarna. Eftersom det är en tunn, 
lätt textil som eftersträvas utesluts bindningar med dubbla varp- och/eller in-
slagssystem. För att få önskad mönstring i damast går det åt för många skaft, 
därför väljs den typen av bindningar bort. Bindningar med en tydlig avigsida, 
t.ex. hålkrus, väljs bort eftersom vävnaden ska vara vändbar. 

                                                 
14 Ulla Cyrus-Zetterström, Handbok i vävning: Bindningslära, Konstvävnader (1950) 7. uppl. 
(Stockholm, 1990), s 31ff 
15 Vibeke Vestby, Vev: Mønster og mangfold, (Asker 1990), s 45 
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På grund av användningsområdet passar det bäst med en högre täthet i varprikt-
ning än i inslagsriktning. Sjalen får då en högre styvhet i längdriktningen, vilket 
skapar ett bra fall horisontellt. 

Trådval 
I slutändan står valet mellan Demeter kamgarn 48/2 och 24/2. För att mönstret 
ska framträda så tydligt som möjligt kan det vara en fördel att använda den tun-
nare tråden i varpen och den grövre i inslaget, som i de flesta proverna i provväv 
4. För att få en så lätt textil som möjligt väljs ändå 48/2 i både varp och inslag. 
Garnprover är bifogade som bilaga 9. 

Ullens egenskaper lämpar sig väl för den textil som ska tillverkas. Framförallt 
för ullens värmande funktion, men även för att det ger en mjuk, behaglig känsla.  

Precis som när det gällde färgpigmentet är det en fördel att tråden är miljöcertifi-
erad. Även om detta inte är ett miljöprojekt känns det viktigt att i möjligaste mån 
välja miljövänligt material. 

Namn m/kg Fiber Egenskaper Miljömärkning 

Demeter 
kamgarn 48/2 

24 000 100% 
merinoull 

S-spunnet med lös 
snodd 

Lättvalkat 

Certificerat kbT av 
IMO, Tyskland 16 

Pådragning, inredning och vävning 
Eftersom trådarna filtade en aning i och med färgningen, och därmed riskerar att 
fastna i varandra, delas skälstickorna vid pådragningen och flyttas en i taget. 
Trådarna delas innan den bakre skälstickan flyttas. I stället för tape för att hålla 
varpen på plats under solvning och skedning knyts två spröt fast på bakre sträck-
bommen. 

Trådarna solvas en tråd i rör och skedas två trådar i rör i en 85/10 sked. Två trå-
dar i varje sida solvas i tuskaft för att varje inslag ska bindas ända ut i kanten. 

Vävningen fungerar bra, invävningen blir inte stor och inga trådar går av. Drygt 
30 cm sparas till frans mellan varje sjal, och för att hålla trådarna på plats vävs 
spröt in. Trampordningen följer ett system för att den ska gå att hålla reda på, 

                                                 
16 ”Økologisk uld fra Tyskland har den økologiske certificering k.b.T fra Institut für Marktöko-
logie (IMO). Demeter er et kontrolmærke, som sættes på biodynamiske varer, der overholder 
Demeterreglerne. I Danmark er det Demeterforbundet, der udsteder kontrolmærkerne. Demeter-
reglerne er vedtaget af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug. Foreningen har søsterorganisa-
tioner i mange andre lande, som på lignende måde kontrollerer Demeterreglerne.” 
http://www.yarn.dk/lager_ny.html, hämtat 2004-05-16. 
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men det är viktigt att komma in i rytmen. Vid varje avbrott tar det en stund att 
hitta rätt och komma igång igen, därför fungerar vävarbetet bäst när det är lugnt 
runtomkring. 

Efterbehandling 
Varje sjal avslutas med drejade fransar. Fransarna är 10 cm långa och är filtade i 
änden istället för att avslutas med en knut. 

De färdiga sjalarna är handtvättade och pressade. 
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Resultat 
Det konkreta resultatet är tre sjalar i en varm röd ton. Sjalarna är tillverkade i 
tunn ull – Demeter kamgarn 48/2. Bindningen är en skridande vågformig kypert. 
För att ge sjalarna en tydlig avslutning och ta upp fler färger från skissen har 
varje sjal en rand i gulockra.  

De oregelbundna ränderna från skissen återfinns i sjalarnas kypertränder och 
färgen stämmer väl överens med det färgprov som tjänade som förlaga. Kombi-
nationen av den ljusare varpen och det mörkare inslaget ger den eftersträvade 
färgskiftningen. 

Sjalarna har den lätthet och det mjuka fall som eftersträvades. De är värmande 
och fungerar att bära direkt mot huden eftersom de känns mjuka och behagliga. 
Bilder från utställningen i samband med examinationen finns på bifogad CD. 

 
Bindemönster och inredning. Solvordningen, mellan de två tuskaftstrådarna i 
kanterna, upprepas tills alla varptrådar är solvade. 

En annan, mer subjektiv, del av resultatet är bekräftelsen att det går att tillverka 
funktionella sjalar utifrån en generell skiss. Möjligheten att skissa först och be-
stämma funktionen senare innebär oftast en ökad frihet, men förutsätter att skis-
sen inte blir för specifik. 
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Diskussion 
Frågeställningar om hur en skiss ska tolkas är intressanta. Har hantverkaren rätt 
att tolka sin skiss på sitt eget sätt? Finns det givna regler för hur resultatet ska se 
ut i förhållande till skissen? Jag har valt att tolka min skiss relativt fritt och jag 
kan tänka mig att vissa ser det som fusk – om man får tolka skissen hur som 
helst är det väl ingen konst? 

Så länge skissens syfte inte är att synliggöra för utomstående hur resultatet är 
tänkt att bli, är det viktiga inte att kopplingen mellan skiss och produkt är tydlig. 
Att skissen är inspirerande för hantverkaren och på så sätt leder fram till ett 
lyckat resultat kan vara tillräckligt. Det är troligen varken fusk eller lättja som 
gör att man väljer en friare tolkning av sin skiss. Den friare tolkningen kan 
istället mycket väl vara en större utmaning och ett sätt att testa sina egna gränser 
– hur långt vågar jag gå? 

Det är svårt att se objektivt på en skiss, men medvetenhet om egna 
begränsningar och förutfattade meningar är ett steg i rätt riktning. Ingen blir 
någonsin fullärd och en ökad medvetenhet om det egna seendet är alltid 
önskvärd. Det viktiga är att man från gång till gång reflekterar över tolkningen 
och hittar sin egen balans mellan fri och bokstavlig tolkning och mellan intuition 
och analys. 

Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd.17 

Resultat och mål är viktigt, men precis som Karin Boye uttrycker i sin dikt är 
vägen dit minst lika betydelsefull. Det är i det avseendet som uppsatsen är så 
viktig. I uppsatsen finns plats för de tankar och reflektioner, som inte är synliga i 
den färdiga produkten. 

Att överföringen från skiss till väv fungerar olika bra vid olika tillfällen tror jag 
beror på hur låst man är vid olika delar. När många komponenter är låsta från 
början fungerar det troligen sämre. Det är fördelaktigt att hålla flera vägar 
öppna, men i vissa fall har man inte den valmöjligheten, exempelvis i samband 
med vissa typer av beställningar. En risk med att vara för flexibel kan vara att 
man aldrig blir klar. Det är viktigt att det finns lagom proportioner mellan 
bestämda komponenter, spontanitet och intuition. 

Som en fortsättning på projektet skulle det vara intressant att utveckla 
ursprungsidén och verkligen tillverka flera olika produkter utifrån en och samma 
skiss. Det skulle även vara roligt att ta fram en kollektion av sjalar i olika 
färgställningar, kanske ämnade för olika tillfällen. 

                                                 
17 Karin Boye, Dikter (1985) 4. uppl. (Stockholm, 1992), s 149  
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Bilaga 1 

Skiss 
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Bilaga 2 

Färgrecept 
Färgat i 85ºC, 60 minuter.  

Garn: Demeter kamgarn 48/2, 200 g 
Färg: Färgkraft standardfärg; 8. Röd, 6. Gulockra, 13. Svart 
Badförhållande: 1:30 
Ättiksyra (24 %): 15 ml 
Natriumsulfat: 6,1 g 
Baylan: 4 ml 
 
Varp 

Färgstyrka: 2 % 
Färg: Röd 2,4 g  
 Gulockra 1,5 g  
 Svart 0,1 g (eller 20 ml färglösning 1:200)  
  
Inslag 

Färgstyrka: 4 % 
Färg: Röd 5 g  
 Gulockra 2,64 g  
 Svart 0,36 g (eller 72 ml färglösning 1:200)  
 

För mer information se Färgkrafts hemsida: www.fargkraft.com 
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Bilaga 3 

Provväv 1-3 
 

Bindning Dubbelväv: kypert 2.1 och tuskaft. 
Övervarp Ull 28/2, 7 trådar/cm. 
Undervarp Ull 36/1, 14 trådar/cm. 
Inslag Ull 28/2, 8 inslag/cm 

 

 Skedbredd 21 cm. 

 

Bindning:  Dubbelväv: kypert 2.1 och tuskaft. 
Övervarp: Ull 36/2, 9 trådar /cm. 
Undervarp: Ull 36/2, 18 trådar/cm. 
Inslag: Ull 36/2, 8 inslag/cm 

 

 Skedbredd: 22 cm. 

 

Bindning: Dubbelväv: kypert 2.1 och tuskaft. 
Övervarp: Ull 36/2, 9 trådar /cm. 
Undervarp: Ull 36/2, 18 trådar/cm. 
Inslag: Ull 36/2, 14 inslag/cm 

 

 
Skedbredd: 22 cm. 

 

 
3 Bindning: Skridande, vågformig kypert. 
 Varp: Ull 40/2, 17 trådar /cm. 
 Inslag: Ull 40/2 och 36/2, 9,5 respektive 10 

inslag/cm. 
 Skedbredd: 21 cm. 

 

 

 

2a 

2b 

1 
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Bilaga 4 

Provväv 4 – 4a 
 

 Bindning: Skridande, vågformig kypert. 
 Varp: Ull 48/2, 17 trådar /cm. 
 Inslag: Ull 28/2, 9 inslag/cm. 
 Skedbredd: 29 cm. 

 

 



 

 

 2(4)

Provväv 4 – 4b 
 

 Bindning: Skridande, vågformig kypert. 
 Varp: Ull 48/2, 17 trådar /cm. 
 Inslag: Ull 28/2, 9 inslag/cm. 
 Skedbredd: 29 cm. 
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Provväv 4 – 4c 
 

 Bindning: Skridande, vågformig kypert med två 
tuskaftsinslag mellan varje parti. Nederkant i 
tuskaft. 

 Varp: Ull 48/2, 17 trådar /cm. 
 Inslag: Ull 28/2, 9 inslag/cm. 
 Skedbredd: 29 cm. 
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Provväv 4 – 4d 
 

 Bindning: Skridande, vågformig kypert med ränder i tuskaft. 
 Varp: Ull 48/2, 17 trådar /cm. 
 Inslag: Ull 28/2, 9 inslag/cm. 
 Skedbredd: 29 cm. 
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Bilaga 5 

Provväv 1 
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Bilaga 6 

Provväv 2 – 2a 
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Provväv 2 – 2a baksida 
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Provväv 2 – 2b 
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Provväv 2 – 2b baksida 
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Bilaga 7 

Provväv 3 – 3a 
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Provväv 3 – 3b 

 



 

 

 3(3)

Provväv 3 – 3c 
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Bilaga 8 

Provväv 4 – 4a 
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Provväv 4 – 4b 
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Provväv 4 – 4c 
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Provväv 4 – 4d 
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Bilaga 9 

Garnprover 
 

 

 

Demeter kamgarn, 48/2 

Ofärgad Varp Inslag Inslag, kantrand 
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