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Sammanfattning 
Denna rapport har tagits fram för att undersöka och sprida information om trikå av 
pappersgarn från bananväxten manillahampa ”musa textilis”. Behovet av 
skonsamma och mindre miljöpåverkande material är väldigt aktuellt inom 
beklädnadsindustrin. Många av de material som används idag tär på miljön och 
världens resurser. Studien undersöker pappersgarns mekaniska egenskaper och 
färgbarhet. Detta görs för garn med olika tjocklek samt pappersgarn blandat med 
andra material. En studieresa gjordes till Japan för att besöka leverantörerna av 
pappersgarnet. I Japan visade företagets vice VD produkter de tagit fram av garnet 
och i många fall var det en blandning av papper och mer vanliga material som 
bomull och viskos, som gjorde slutprodukten mjukare. 
 
För att tillverka trikå av pappersgarn har olika bindningar och metoder prövats 
fram. Materialprover stickades upp i bindningen piké Lacoste över fyra 
sticksystem. Tester gjordes för dimensionsförändring, färghärdighet, 
nötningshärdighet och noppbildning samt dragprovning på garnnivå. Kawabata 
systemet (används för att mäta de mekaniska egenskaperna hos ett material) har 
använts som utgångspunkt för att undersöka ett materials komfort och egenskaper. 
Ytan och styrkan på ett material har studerats.  
 
Tyg stickat av pappersgarn känns styvare och hårdare än tyg stickat av bomull 
eller viskos, vilket resultatet av dragprovningen kan bekräfta. Pappersgarn är 
styvare jämfört med referensproverna bomull ”gossypium”, viskos och polyester. 
Garn av papper har dock goda egenskaper som stickad vara, där det inte påvisas 
någon större krympning eller töjning. Pappersgarn visar inga tecken på 
noppbildning och har en god färghärdighet efter att materialet har färgats enligt 
konventionell metod för cellulosabaserade material.  
 
 
NYCKELORD: Pappersgarn, mekaniska egenskaper, garn av papper, 
manillahampa textil, stickade material, dimensionsförändring, färgbarhet, 
tvätthärdighet, nötningshärdighet, noppbildning, absorptionstest, dragprovning.  
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Abstract  
This study has been developed to investigate and to spread information about 
knitted fabrics of paper yarn made from Manila hemp.  The need for low impact 
and environmentally friendly materials is very important for the textile industry. 
This is because of the pressure many of the materials have on the environment 
and on the global resources. This thesis was investigating the mechanical 
properties, the dye ability on paper yarn and paper yarn mixed with cotton, 
viscose and polyester yarn. A field trip to Japan was made to visit the 
manufacturer of the paper yarn and the vice president of the company showed us a 
lot of different products made of paper yarn. Most of the products that they had 
made where mixed with a softer material, to increase the softness in the product. 
 
To produce knitted fabric of paper yarn different textile bindings and methods 
were used. All material was knitted in Piké Lacoste over four knitting systems and 
tested for dimensional changes, color fastness, abrasion and pilling and tensile 
testing of yarn. A system called Kawabata system (is used to measure the 
mechanical properties of fabrics) was used as a model for investigating the 
materials comfort and properties. The test includes the surface of a material and 
the strength of the material. Different ISO standards have been used to increase 
the scientific credibility of the study.  
 
Fabrics knitted of paper yarn has a stiff and harder feeling than fabrics knitted 
from cotton and viscose, this is confirmed from the tensile strength test. Paper 
yarn is stiffer compared to the reference samples of cotton, viscose and polyester. 
Fabrics knitted of paper yarn all shows good properties, where the result 
demonstrated no significant shrinkage or elongation. The result also displays that 
the knitted fabrics of paper yarn don’t indicate any pilling. It also demonstrate that 
it have good color fastness after the dyeing process had been done according to 
the conventional method for cellulosic material 
 
KEYWORDS: Paper yarn, mechanical properties, yarn of paper, manila hemp 
textile, knitted fabric, dimensional change, dyeability, washing fastness, abrasion, 
pilling, absorption test, tensile test 
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Sammanfattning - populärversion  
I denna rapport presenteras pappersgarn från manillahampa tillverkat i 
trikåbindningen Piké Lacoste. Miljövänliga och skonsamma material blir bara 
vanligare inom textil och modebranschen, därför var en undersökning av 
pappersgarn aktuell. Studien undersöker mekaniska egenskaper samt färgbarheten 
av pappersgarn i olika tjocklek, samt pappersgarn blandat med andra material. För 
att tillverka trikå av pappersgarn har olika bindningar och metoder prövats fram. 
Tester gjordes för dimensionsförändring, ett test som undersöker hur mycket ett 
material krymper och färghärdighetstest vilket innebär att man kontrollerar hur 
mycket materialet anfärgar. Både nötningshärdighet och noppbildningstestet 
undersöker hur materialen klarar av mekanisk bearbetning. Dragprovning på 
garnnivå testades även för att undersöka vilka egenskaper de olika garnerna har.  
 
Det visades sig att garn av papper har goda egenskaper som stickad vara, där 
materialet presterade bra i både dimensionsförändringstestet och 
noppbildningstestet.  
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Förord  
Kandidatuppsatsen bygger på en undersökning av material av pappersgarn. Ett 
ämne som universitetslektor Joel Peterson på Textilhögskolan i Borås 
introducerade som kandidatexamens förslag. Ämnet valdes då båda författarna är 
intresserad av nya skonsamma fiber. Kunskapen om pappersgarn var inte stor, då 
detta var något alldeles nytt för författarna. Det väcktes ett intresse att få studera 
en ny miljövänlig fiber som inte är känd på den svenska marknaden. Arbetet har 
fördelats jämt mellan författarna. Allt från artikelsökning, praktiska moment, till 
författande och utformning av den slutgiltiga rapporten.  
 
Vi vill tacka Joel Peterson för allt stöd under arbetets gång, Tommy Martinsson 
för all hjälp med stickningen, Erik Bresky och Lena-Marie Jensen från Smart 
Textiles för utbyte av tankar angående pappersfiber, Professor Morikawa Hiediaki 
från Shinshu University för all hjälp under vår studieresa i Japan och Vice VD 
från Oji Fiber Co,.Ltd. Vi vill även tacka Högskolan i Borås, Smart textiles, 
Tekoutbildningarnas stipendiefonder för inköp av pappersgarn samt 
finansieringen av vår studieresa till Japan.  
 
 
 
 
 

  
 
       Alexandra Eckard    Josefine Hjälm  
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1. Introduktion 

 1.1 Bakgrund  
Världen brottas idag med en stor textilkonsumtion, vilket medför en ökad 
fiberanvändning. Samtidigt som behovet av textilier ökar i världen, då 
befolkningen bara blir större, minskar tillgången av bomull och olja vilket 
placerar textilbranschen i en obalans (Henriksson 2012). Många av de fibrer som 
används idag ställer till med stora miljöproblem. Ett exempel är polyester som 
tillverkas av olja vilket är en råvara det inte finns oändligt av. Vid odling av 
bomull krävs det gödsel- och bekämpningsmedel samt en enorm vattenåtgång. 
Med en ökad miljömedvetenhet och växande folkmängd är det snart inte moraliskt 
försvarbart att odla bomull istället för råvaror till livsmedel (Henriksson 2012).   
 
Detta är anledningen till att försöka finna en eller flera ersättare för dagens 
konventionella fibrer. Kan pappersgarn från manillahampa vara ett bra alternativ? 
En fiber som är ekologisk och biologiskt nedbrytbart (Oji Fibers:1 2015). Syftet 
med studien är att undersöka om pappersgarn tillverkad av manillahampa kan 
jämföras med konventionella fibrer som bomull, viskos och polyester och i 
framtiden komma att vara ett alternativ till de naturfibrer och oljebaserade garner 
som används i modebranschen idag. Pappersgarnet som denna studie bygger på 
kommer ursprungligen från växten manillahampa. Manillahampa har en 
fiberlängd på ca 3,5 mm, som möjliggör tillverkningen av garn från råmaterialet 
papper. Vilket kräver en fiber som inte är för kort då det försvårar processen. (Oji 
Fibers:1 2015)  
 
Råvaran odlas i Ecuador, skördas och skeppas sedan vidare till Japan där papper 
tillverkas. Tillverkningsprocessen är densamma som vid tillverkning av 
pappersark, det som skiljer dem åt är hanteringen efteråt, när garnet skapas. I 
tillverkningen skärs arken till smala band som sedan twistas till garn (Oji Fibers:1 
2015). Det är här som de svenska skogsföretagen och papperstillverkarna i 
framtiden kanske kommer att ha en framträdande roll. Eftersom trenden att läsa 
tidningar och betala räkningar numera görs via internet, har många pappersbruk 
svårt att få avsättning för sina produkter. Med ett överskott av kapacitet och 
pappersmaskiner som går för halv maskin (Persson 2013). Kan detta medföra en 
ny möjlighet för den Svenska skogsindustrin i framtiden? Kan man använda virke 
från de Svenska skogarna och med den cellulosan få en råvara som kan användas 
till textiler? En studie av garn tillverkade av papper från råvaran manillahampa 
hoppas ge ett svar på vägen i denna fråga.  
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1.2 Litteraturstudie  
Studien baseras på vetenskapliga artiklar om pappersgarn, samt artiklar om tester 
för dimensionsförändring, tvätthärdighet, nöthärdighet, noppbildning, 
absorptionsförmåga och dragprovning. För att få fram vetenskapliga artiklar har 
databaserna Summon, Google scholar och Scopus använts för att få fram 
användbar och trovärdig information. Sökorden som användes var: Tensile 
strength, textile abrasion, texile shrinkage och mechanical test on knitted fabric 
med flera. 
 
Informationen har noga granskats genom att söka efter fler än en källa som styrker 
samma resultat. De källor som har använts är både primära och sekundära källor 
eftersom detta fortfarande är ett relativt nytt område att forska på.  Förutom de 
vetenskapliga artiklarna har studentlitteraturen Textila beredningsprocesser 
(2010), Trikåteknik (2007) och Fabric Reference (2009) använts för att få en ökad 
förståelse om trikåmaterialens olika egenskaper.  
 
En sak som var svårt att hitta var artiklar och forskning om stickade material från 
pappersgarn. En avhandling om pappersgarn som belyser olika tester av 
pappersgarn är Innovative Textile and Fashion Design of Paper Yarn (Wai 2014). 
Denna studie berättar om hur pappersgarn tillverkas, genom att det först är ett 
pappersark som sedan twistas till garn. Wai (2014, s. 53) har både twistat eget 
garn av pappret samt stickat och vävt material för att utföra tester. Några av de 
intressanta tester som utförts var dimensionsförändringen och nötningshärdighet 
enligt Martindale metoden (Wai 2014, s. 97-101). Något Wai (2014) även testade 
var färgbarhet och färgeffekter på pappersgarn (Wai 2014, s. 65-67).  När det 
söktes på ordet ”paper yarn textile” var det svårt att hitta vetenskapliga artiklar, 
därför valdes det att istället börja undersöka artiklar om hur egenskaperna kan 
undersökas.  
 
Något som studerats var artiklar om komfort och mekaniska egenskaper i stickade 
varor. Enligt Marmarali och Oğlakcioğlu (2007, s. 94-96) är det viktigt att studera 
termiska egenskaper som absorption och termisk resistans, då det är en del av hur 
komforten känns av ett material. Genom att studera Kawabata systemet har denna 
studie kunnat utveckla vilka tester som ska användas. Enligt Kawabata och Niwa 
(1991, s. 7-12) måste ett material vara komfortabelt för en individ både mekaniskt 
och termiskt. Kawabata systemet består av flera olika testmetoder där tygets 
böjning mäts, friktion, jämnhet på tygets yta samt drag-, skjuvning- och 
tryckstyvhet (Ahmed et al. 2010). Testmetoderna i denna studie har sin grund i 
Kawabata systemets tänkande, men testades enligt ISO standarderna1.  
                                                
1 SS – EN ISO 3759:2011, ISO 105-C06:2010, SS – EN ISO 12947-2:1998,  
SS – EN ISO 12945-2:2000, SS – EN ISO 9073-12:2005, SS – EN ISO 13934-1:2013, ISO 2062:1993 
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Enligt Das (2010) och Huang, Mwasiagi och Wang (2007) är dragstyrka i garnet 
ett av den viktigaste parametern att testa, garnkonstruktionen är grunden för ett 
stickat material. En annan sak som var viktig att studera var nötning som har ett 
samband med dragprovningen och visar töjning. Enligt Kayseri et al. (u.å.) har 
fiber med en hög töjning, en bättre beständighet mot nötning. Nötning är även 
enligt litteraturen ett komplicerat fenomen att studera, då det är många faktorer 
som spelar roll. Exempel fibern, materialets egenskaper, slutberedning och garn 
(Kayseri et al, u.å.). Noppbildning var ett viktigt test att undersöka, eftersom det 
orsakar en ojämnare yta på materialstrukturen (Göktepe 2002). Enligt Göktepe 
(2002) är noppbildning ett mer känt fenomen på konstgjorda fibrer, eftersom de 
ofta har en högre dragstyrka. Enligt Peterson (2007, s. 93) är noppbildning ett 
vanligt fenomen på textiler som består av blandningar av syntetiska material och 
naturfiber samt enskilda syntetiska material. Material som har lösa konstruktioner 
löper större risk för noppbildning (Peterson 2007, s. 93). 
 
Peterson (2007) nämner i boken Trikåteknik att trikåvaror ofta ändrar form efter 
tvätt, detta påverkar de mekaniska egenskaperna genom att materialet töjs ut i 
olika riktningar. Faktorer som påverkar dimensionsstabiliteten är garn, delning, 
maskländ och bindning (Peterson 2007, s. 91-92). Rehnby (2010) beskriver i 
Textila beredningsprocesser att naturfiber har en god förmåga att ta upp fukt 
jämfört med syntetiska fibrer. Detta medför att det ska vara lättare att färga 
naturfiber, då färgen får hjälp av vattnet att tränga in i fibern (Rehnby 2010, s. 6).  
 

1.3 Problembeskrivning  
Människan lever i en värld som brottas med en rad miljöproblem som till exempel 
en ökande växthuseffekt, vilket leder till ett varmare klimat och stigande 
havsnivåer.  Konsumtionen av textilier är en bidragande faktor till detta, allt från 
framställning av material till “köp och släng” inom modebranschen, där produkter 
inte får något nytt liv eller återvinns. Även faktorer där det används stora 
vattenresurser vid bomullsodling, användning av bekämpningsmedel och 
kemikalier som har en negativ effekt på miljön (WWF, 2013; Kiiskinen, Oksanen 
& Salmela, 2014). Om man jämför hur vattenåtgången för en bomullsodling och 
en risodling, har bomullsodlingen vattenåtgång på 7000 - 29000 liter per 
kg/produkt och risodlingarna förbrukar 1900 liter per kg/produkt. Det är en 
avsevärd skillnad och sätter problemet med vattenåtgången i perspektiv till hur 
mycket bomullsodlingarna kräver (WWF 2005). 
 
Fiberkonsumtionen i världen förväntas öka de närmaste åren enligt figur 1 och de 
konventionella fibrerna kommer inte att räcka till. Detta medför att det kommer 
krävas nya lösningar och material, t.ex. textilier och kläder tillverkade av 
pappersgarn. För att få mer hållbart samhälle krävs förändringar, detta genom att 
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använda sig av mer alternativa fibrer. Detta behövs och ett steg i rätt riktning är 
ett naturligt nedbrytbart pappersgarn (Oji Fibers:2 2015).  
 

 

Figur 1. Världsproduktion av fibrer. (Swerea IVF 2013, s. 9) 
 

1.4 Originalitet i förhållande till befintlig kunskap 
Det unika i vår undersökning i förhållande till befintlig kunskap är studien av 
pappersgarns mekaniska egenskaper i jämförelse med konventionella garnerna 
bomull, viskos och polyester. Vi har under litteraturstudien inte hittat någon 
forskning som jämför detta.  
 

1.5 Syfte 
Denna studie handlar om pappersgarn tillverkat av råvaran manillahampa och har 
två syften: 
• Att testa de mekaniska egenskaperna på garn och material tillverkade av 

manillahampa, samt att jämföra dessa med konventionella material och garn 
• Kan garn tillverkat av papper vara ett alternativ till de naturfibrer och 

oljebaserade garner som används i modebranschen och textilindustrin idag? 
 

1.6 Frågeställning 
• Vilka mekaniska egenskaper har pappersgarn tillverkat av manillahampa 

jämfört med konventionell bomull, viskos och polyester?  
 

1.7 Avgränsningar 
• Studien omfattar inte de eventuella nackdelar det kan medföra, att olika 

material blandas i de stickade tygerna. En blandning av material brukar 
försvåra produkternas återvinning. Detta tas upp separat i ett avsnitt som 
handlar om miljöaspekter och pappersgarn. 
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• Att begränsa studien till att inte jämföra pappersgarn med fler än tre material. 
Efter att studerat studentlitteraturen Fabric Reference (2009) föll valet av 
referensproven på tre stora fiberslag: bomull, viskos och polyester. 
(Humphries 2009) 

• Det har även gjorts avgränsningar till valet av bindningarna Piké Lacoste och 
slätstickning. Detta är två grundbindningar som är ett intressant val att 
undersöka, pga. att de är vanliga inom trikån (Spencer 2001). 
 

1.8 Relevanta metoder som utelämnats  
Under arbetets gång har även andra metoder diskuterats. Två av dessa var 
Kawabata metoden och böjstyvhet hos ett garn.  

1.8.1 Kawabata metoden 
En metod att undersöka är den så kallade Kawabata metoden, för att utforska 
materialets känsla eller "grepp" (Kawabata, 1989). Mycket tyder på att tyger 
tillverkade av pappersgarn får ett hårt och strävt grepp. Det vore intressant att 
mäta detta, och jämföra det med konventionella material genom test på ett 
vetenskapligt sätt. Denna kunskap kan sedan leda till vidare forskning om hur 
garn och tyg kan behandlas i olika beredningsprocesser för att erhålla ett textilt 
material av pappersgarn som är så mjukt och behagligt att det kan användas till 
kläder (Kawabata & Niwa 1989). 
 

1.8.2 Böjstyvhet 
En relevant metod som har stor inverkan på stickbarheten är böjstyvheten av ett 
garn. Denna metod är viktigt att undersöka då det har en avgörande roll för hur 
garnet beter sig i stickmaskinen. Om garnet är för styvt är risken stor att garnet 
kryper ur nålarna, vilket medför en risk för hål i den färdiga varan. Problem med 
pappersgarns stickbarhet upptäcktes när projektet redan var igång och testmetoder 
redan valts. Att testa böjstyvheten hos pappersgarn är ett förslag på fortsatt arbete. 
(Spencer 2001) 
 

1.9 Forskningsprojekt i samarbete med Smart Textiles 
Smart Textiles är ett projekt vid Högskolan i Borås. Syftet är att utveckla smarta 
textilier och de erbjuder en forskningsmiljö med allt från design till fiber- och 
produktionsteknik. Huvudkontoret finns på Textile Fashion Center i Borås och har 
tillgång till Textilhögskolans maskinpark. Med denna maskinutrustning kan det 
utföras experiment och utveckla textilier inom en rad olika områden (Smart 
Textiles 2015). Anledningen till deras intresse för forskning om pappersgarn är 
för att de vill sprida vidare informationen och undersöka möjligheten att göra 
textilier av detta material. Smart Textiles roll till denna kandidatuppsats är att de 
varit finansiärer, då de möjliggjort en studieresa till Japan. Intressanta frågor att 
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försöka få svar på är pappersgarns mekaniska egenskaper samt vilka 
användningsområden och produkter det kan utnyttjas till i framtiden.  
 

1.10 Tillverkning av pappersgarn från manillahampa 
Råvara för tillverkning av pappersgarn är cellulosa, och det har visat sig att växten 
manillahampa är väl lämpad för detta ändamål (Oji Fibers:1 2015). Odling av 
manillahampa sker i Ecuador, där finns varianten med den längsta fiberlängden 
som passar bra för tillverkningen av pappersgarn. Fibrerna är ca 3,5 mm långa och 
har en vidd av 16-35 𝜇, med ett tvärsnitt som kan variera mellan runt och ovalt. 
Fibern innehåller lignin vars uppgift är att hålla ihop cellulosafibrerna. Ytan på 
fibrerna är täckta med platta celler, vilket är en typisk karaktär för manillahampa. 
Tre bra egenskaper hos denna manillahampa är att den är stark, töjbar och 
vattenavvisande. (Oji Fibers:1 2015) 
 
Det tar omkring tre år för växten att nå rätt mognadsgrad och under den har tiden 
har träden hunnit bli mellan fem och sex meter höga och kan uppnå en vidd på ca 
20-40 cm. När träden huggits ner avlägsnas bladen från stammen som därefter 
rivs fiber för fiber för att sedan transporteras bort för torkning. 
  
Processen för att tillverka pappersgarn går till på samma sätt som när man 
tillverkar pappersark. Det första som sker är att blanda råmaterial, vatten och 
nödvändiga kemikalier med en speciell kittel kallad Chikyu Gama, som roterar 
massan med ånga och blandas under höga temperaturer. När pappersmassan är 
färdig tillverkas papper som rullas upp på en bom. Vilken sedan flyttas till 
skärningen som ger pappersremsor med en bredd från en till fyra mm, detta sker 
med en remmaskin. För att pappersremsorna ska kunna användas inom stickning 
eller vävning bör de genomgå en tvistningsprocess som ger resultatet av ett 
pappersgarn, se bilaga 1. Papperstråden kan efter detta steg användas för olika 
applikationer (Oji Fibers:1 2015). 
 

 
Figur 2. Manillahampa på tork. (Oji Fibers 2015) 
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Figur 3. Ytan av pappersgarn och tvärsnitt av pappersgarn. (Oji Fibers 2015)  
 
 

 
Figur 4. Tillverkning av pappersgarn från manillahampa. (Oji Fibers:1 2015) 
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Egenskaper hos ett 
beklädnadsmaterial 

• Mycket lätt 
• Knappt luddig 
• Stark 
• Fastare än lin 
• Bekvämt 
• Smidigt 
• God ventilation (bra 

luftgenomsläpplighet) 
• God isolator på sommaren och vintern 
• Går bra att blanda med andra fibrer 

Miljöaspekter • Växer snabbt 
• Abaca (där manillahampa växer) 

anläggningen förbrukar mycket 
koldioxid vid sin fotosyntes.  

• Biologiskt nedbrytbar 
• Avger inte giftig gas vid förbränning 

Figur 5. Egenskaper av material och miljöaspekter. (Oji Fibers:1 2015) 

 

1.11 Miljöaspekter - pappersgarn 
Under odlingen absorberar manillahampa mycket koldioxid och släpper ut syre 
under fotosyntesen, vilket gynnar miljön. Det är en är en organisk planta som är 
biologiskt nedbrytbar och utsöndrar inga giftiga gaser vid förbränning (Oji 
Fibers:1 2015). 
 
Oji Fiber Co., Ltd arbetar konstant med att förbättra förutsättningarna för miljö 
och söker ständigt efter farliga substanser i deras textila processer (Oji Fibers:1 
2015). De har klarat den striktaste nivån, vilket innebär att alla deras produkter är 
certifierade att vara säkra och med en låg miljöpåverkan. En av de standarder som 
Oji Fibers har är Öko-Tex standard 100 vilket är en internationell standard som 
kontrollerar farliga/skadliga substanser i textila produkter. Oji Fibers produkter 
klarade grupp I krav, vilket innebär att produkterna kan används för småbarn och 
bebisar. Grupp I innebär även att de är mycket säkra och inte skadliga för miljön 
(Oji Fibers 2015). Miljöproblem är ett förekommande fenomen världen över, 
globala växthuseffekten och miljöfarliga föroreningar. Föroreningar som kan 
komma ut i naturen pga. att material framställs på ett syntetiskt vis. Naturmaterial 
bör komma till större fokus för den framtida textilförsörjningen. 
 
Oji Fibers tillverknings teknologi tar hänsyn till miljön genom de olika 
processtegen vid tillverkningen av papper. Tillverkningsmetoden för pappersgarn 
är annorlunda jämfört med konventionella fibrer, till exempel bomull måste 
genomgå förbehandlingar för att ta bort föroreningar, innan den kan spinnas. 
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Syntetiska fibrer måste genomgå en våt/torr- eller smältspinning, detta behöver 
inte pappersgarn göra då det är en twistprocess från pappersark. Produkter gjorda 
av biologiskt nedbrytbara material blir bara vanligare inom textil och 
modebranschen (Miljöaktuellt 2014). Produkter tillverkade av pappersgarn kan 
brytas ned i jorden till koldioxid och vatten. (Oji Fibers:2 2015). 
 

1.11.1 Återvinningsprocess av papper 
Precis som med många andra material går pappersgarn att återvinna. 
Återvinningen sker genom att det löses upp i vatten i en tunna, och roterar runt 
tills pappersfibrerna är sönderdelade. Därefter detta läggs fibrer ut på en duk för 
att torka för att sedan pressas de samma igen för att bilda papper av olika kvalitéer 
(FtiAB u.å.). Henriksson (2012) nämner i ”Slut på textil-slöseriet” att genom 
tillsättning av nya fibrer i processen kan en ökad kvalité på textilen uppnås.  
 

1.12 OJI Holdings Corporation - Oji Fiber Co., Ltd 
Pappersgarnet som studeras i detta arbete är ett garn som kommer från en av de 
största papperstillverkarna i Japan, vars bolag heter Oji holdings (Oji holdings 
2015). De har tillverkat pappersmaterial sedan 1873 och tillverkar främst 
industrimaterial i papper, kartonger, mjukpapper, toalettpapper samt skriv- och 
tryckpapper. Eftersom de är stora på papperstillverkning har de även satsat på att 
tillverka garn och kan numera massproducera pappersgarnet. Det är dotterbolaget 
Oji Fiber Co., Ltd som står för tillverkningen av pappersgarnet. Oji Fibers vision 
är att bli ledande inom pappersgarns tillverkning. De vill göra garnet till en 
världsstandard inom den textila branschen och lyfta fram detta alternativ som för 
miljön är mindre belastande. Oji Fiber har funnits sedan 2002 och sköter allt från 
produktion samt inköp och försäljning av både pappersgarn och produkter. (Oji 
Fibers:2 2015) (Oji Fibers:3 2015) 
 

1.13 Referensprover 
Referensprover är textila strukturer som tillverkas i trikålaboratoriet vid 
Högskolan i Borås, Textilhögskolan. Vissa av referensproverna stickas i enbart i 
konventionella garn medan andra tillverkas i en blandning mellan pappersgarn 
och konventionella garner. De material som presenteras nedan är de garner som 
använts vid tillverkning av de stickade referensprover som denna studie bygger 
på. 
 

1.13.1 Bomull 
Bomull är en växtfiber som tillhör kategorin fröhår, fiberlängden varierar mellan 
10 - 35 mm.  Bomull räknas till kategorin stapelfiber och spinns till garn. Det 
spunna garnet har en luddig yta, med fibriller som sticker ut. Det är en av de 
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äldsta och vanligaste fiberslag som används inom beklädnadsindustri. 
Anledningen till att bomullen många gånger är ett självklart val är på grund av 
fiberns goda egenskaper. Bomullen har en god uthållighet, bra nötningshärdighet, 
god absorptionsförmåga och blir ungefär 25 % starkare i vått tillstånd. 
(Humphries 2009, s. 27-30) 
 
Vid tillverkning av referensprover för denna studie är följande: 
Tillverkare: FIRST SPINNERS PLC, Nigeria. 
Garnnummer: Nm 61/1 
Snodd: Z – snodd, snoddantal per meter saknas. Ringspunnen. 

1.13.2 Viskos 
Viskos är en regenatfiber som tillhör kategorin syntetiska fibrer med biologisk 
råvara. Viskos framställs genom våtspinning vilket innebär att spinnlösningen 
(viskos) pressas genom små hål i spinndysorna, så fiberstränger uppstår i ett 
fällningsbad som gör att lösningen stelnar och bildar fasta fibrer. (Humphries 
2009 s, 60) Den används i beklädnadsindustrin och förekommer oftast i 
blandningar med växtfibrer eller andra syntetfibrer. Viskos har till skillnad från 
bomullen lägre uthållighet, lägre nötningshärdighet men har en utmärkt 
absorptionsförmåga, men blir betydligt svagare i vått tillstånd. (Humphries 2009 
s. 20) 
 
Vid tillverkning av referensprover för denna studie är följande: 
Tillverkare: António de Almeida, Portugal. 
Garnnummer: Nm 60/1 
Snodd: Z snodd, snoddantal per meter saknas. Ringspunnen. 
 

1.13.3 Polyester  
Polyester tillhör kategorin syntetiska fibrer och är ett filament vilket innebär att 
fiberlängden kan bli oändlig. Polyestergarner är antingen multifilament eller 
spunna. De spunna garnerna består av stapelfiber som genom mekanisk spinning 
tvinnats ihop. Den största skillnaden är att spunnen polyester har en luddigare yta 
på grund av att fibriller sticker ut ur garnet. Den har en bra uthållighet och 
nötningshärdighet samt transporterar bort fukt bra, vilket innebär att fibern har en 
låg absorptionsförmåga. (Humphries, 2009 s. 104 & s. 66-68)  
 
Vid tillverkning av referensprover för denna studie är följande: 
Tillverkare: Caulliez Freres. Frankrike 
Garnnummer: Nm 68/1 
Snodd: Z snodd, snoddantal per meter saknas. Ringspunnet. 
 
 
 



 11 

1.14 Källkritik 
Mycket av informationen i denna studie om pappersgarn kommer från Oji Fibers, 
författarna är medvetna om att detta kan innebära en risk om hur informationen 
hanteras. En risk i och med att mycket information kommer från en och samma 
källa och i detta fall ett kommersiellt företag och de har ett vinstintresse av att 
sälja pappersgarn. Författarna har försökt att ha ett vakande öga över detta, dock 
är det svårt att hitta information om pappersgarn generellt. Denna risk är 
författarna medvetna om och har försökt se kritisk på den information de har tagit 
del av. Kritisk hänsyn måste även tas till att en del referenser till 
studentlitteraturen har använts i denna uppsats. Denna litteratur har inte blivit 
vetenskapligt granskad, men känns ändå relevant för studierna runt pappersgarn.  
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2. Material och metoder  

De mekaniska egenskaperna som undersöktes i denna studie var: 
dimensionsförändring, nötning, noppbildning, absorptionsförmåga, dragprovning 
av garn och material samt tester för färgning och tvätthärdighet. 
 

2.1 Studieresa 
Genom en studie resa till Tokyo erhölls en ökad förståelse och lärdom om 
pappersgarn. Där besöktes Oji Fiber Ltd,. Co säljkontor i stadsdelen i Ginza. På 
företaget visade vice VD produkter tillverkade av pappersgarn från manillahampa 
samt materialblandningar med pappersgarn, produkterna var vävda, stickade och 
tuftade. På mötet gavs mycket information om pappersgarn, samt vilka tester de 
utfört på materialen och vilka egenskaper de har kommit fram till att pappersgarn 
har. För att öka kunskapen tillbringades tid på Shinshu University i Ueda. 
Eftersom många av artiklarna om pappersgarn var på japanska kunde hjälp med 
översättning fås av studenter och professorer vid Shinshu University.  

2.2 Stickbarhet  
Pappersgarnet som används i denna studie kommer från Oji Fibers Ltd,. Co och 
har stickats upp i trikålaboratoriet på Textilhögskolan i Borås.  
 
Med hanterbarhet eller stickbarhet (handability of yarns in the knitting process) 
menas hur garnet är att bearbeta mekaniskt till en textil struktur i en stickmaskin. 
Många olika faktorer påverkar stickbarheten t.ex. garnets böjstyvhet, ytstruktur, 
fuktighet och diameter. Även typ av stickmaskin och om garnet är behandlat med 
till exempel paraffin påverkar stickbarheten (Peterson och Vegborn, 2001). 
 
Olika bindningar stickades upp för att undersöka vilket som gav ett resultat utan 
brott2. Under mötet med Oji Fibers Ltd,. Co framgick det att det kunde uppstå en 
del problem under stickning eftersom garnet både är mycket styvt och skört. 
Bindningen som valdes att stickas upp var två grundbindningar: Piké Lacoste 
(figur 6) och slätstickning (figur 7). Dessa grundbindningar är vanliga för 
tillverkning av t-shirts, toppar och underkläder (Peterson 2007, s. 11).   
 
Stickningen skedde under följande miljöförhållande: 
Temperatur: 23° C  
Luftfuktighet: 45 – 49 % 
 
 
 
 

                                                
2 Brott – hål i materialet 
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Figur 6. Piké över fyra sticksystem, Lacoste. (Peterson 2007, s. 86) 

 

 
Figur 7. Slätstickning. (Peterson 2007, s. 82) 

 

2.3 Provningar  
Vid undersökning av materialens egenskaper har färg och beredningslaboratoriet 
och mekaniska laboratoriet på Textilhögskolan i Borås använts. Under varje 
testrubrik framkommer det vilken temperatur och luftfuktighet det varit i rummen 
under testernas gång. 

2.3.1 Dimensionsförändring, SS - EN ISO 3759:2011  
Testerna utfördes: 2015-05-05 
Temperatur: 22° C 
 
En provning av dimensionsförändringsprovning har gjorts och jämförts med 
referensproverna för att studera hur pappersgarn förhåller sig till krympning och 
töjning. Testet har utförts enligt standard för bestämning av dimensionsförändring 
på samtliga material. Anledningen till kontroll av dimensionsförändring på 
materialet var för att undersöka skillnaden före och efter tvättning. (SIS 2011) 
 
Utrustning för provning av dimensionsförändring: 

• Krympmall (175 mm) 
• Markeringspenna. STAEDTLER, permanent Lumocolor. 
• Provmaterial 1-10 
• Tvättmaskin, Electrolux Wascator, FLE12OFC. 
• Tvättmedel, Skona vittvätt parfymfri.  
• Torkställning 
• Procentlinjal, enligt standard. 
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Tillvägagångssätt för provning av dimensionsändring: 
1. Placera ut mallen på material. 
2. Markeringar görs enligt krympmall. 
3. Tvätta proverna 60° C, badförhållande enligt standard. 
4. Torka proverna på en tvättställning 
5. Mät alla tre värden i maskrad- och maskstavsriktning med en procentlinjal 

enligt standard. (SIS 2011) 
 

2.3.2 Färgbarhet 
Testerna utfördes: 2015-05-04 
Temperatur: 22° C 
 
De stickade provbitarna har blivit färgade med reaktivfärg, det är den färgen som 
används för cellulosabaserade material, vilket är kategorin för pappersgarn. Efter 
mötet med Oji Fibers Ltd,. Co gavs det information om att pappersgarn går att 
färga med reaktivfärg (Oji Fibers:1 2015). Färgning har gjorts på materialen för 
att sedan jämföra resultaten med hjälp av en reflektionsspektrofotometer. Prov sju 
(polyester) ingick inte i detta test pga. att reaktivfärg inte används för att färga 
syntetiska fibrer.  
 
Utrustning för provning av färgbarhet: 

• Provmaterial 1-6, 8-10 
• Maskin Pyrotec MB2. Roaches International, Eurotherm 2408. Serie no. 

3332.02 
• Färgämne: Reaktivfärg. Färgens namn: Levafix® Brilliant Blue E-FFN 

gran 150 %. Leverantör: DyStar Textilfarben, Frankfurt. 
• Våg. KERN ABJ, Elastocon. 
• Muffinsform 

• Pipett 
• Sax 

• Glasstav 

• Glasbägare 

• Sked 
• Badförhållande 1:10 
• Soda, natriumkarbonat. (pH justerande bas). Sigma-Aldrich. 
• Koksalt, natriumklorid (elektrolyt3). Sigma-Aldrich. 
• Flytande tvättmedel 4 g/liter. Skona fintvätt flytande. 

 
 
 

                                                
3 Elektrolyt – Joner tillsätts för att skapa attraktion i materialet.  
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Tillvägagångsätt för provning av färgbarhet: 
1. Mät upp 1 gram med färgpulvret Levafix® Brilliant Blue E-FFN gran 150 

% på en våg. Därefter löses färgpulvret i varmt vatten för att undvika 
färgklumpar. 

2. Fyll bägaren med färglösningen upp till 100 ml och rör om. 
3. Blanda färglösningen med 50 g koksalt och fyll upp till 1000 ml. 
4. Starta Pyrotec och programmera den på program 34 med temperaturen 60 

°C, med en temperatur stigning på 2° C/min i totalt 60 min.  
5. Klipp tygbitarna till en vikt på 10 g och placera dem i behållarna samt fyll 

dem med färglösning och sätt timer på 30 min. 
6. 30 min, ta ur de varma behållarna ur Pyrotec, ta ut proverna och häll i 

sodapulvret. Blanda om ordentligt. 
7. Placera behållarna i maskinen och starta den igen och ställ timern i 60 min 

till. 
8. Ta ut de varma behållarna. Skölj proverna under kallt rinnande vatten. 
9. Koka upp vatten och tillsätt 3 ml tvättmedel och lägg de färgade proverna i 

vattnet någon minut. Skölj i kallt vatten, centrifugera och torka. 

2.3.3 Reflektionsspektrofotometer 
Efter färgning studeras färgens intensitet genom reflektionsspektrofotometer. 
Detta för att se hur mycket färgen fastnat på de olika materialproverna och se 
vilket material som fick bäst intensitet av färgen.  För att genomföra detta test 
användes prov 1 som standard prov. De andra proverna testade i förhållande till 
prov 1. Färgen studeras enligt metoden General color out och CMC Pass/Fail i 
programmet Datacolor TOOLS Plus. 
 
Utrustning för provning med reflektionsspektrofotometer: 

• Dator HP Compaq Elite 8300 
• Datorprogram: Datacolor TOOLS Plus 
• Reflektionsspektrofotometer, Datacolor Check Pro. Se figur 8. 
• Provmaterial 1-6 & 8-10 

 
Tillvägagångssätt för provning med reflektionsspektrofotometer: 

1. Starta dator och dator programmet 
2. Kalibrera reflektionsspektrofotometer 
3. Plocka fram materialet som skall vara utgångsmaterial. Prov 1. 
4. Lägg materialet i reflektionsspektrofotometer 
5. Anteckna värde, avvikelse på färgen DC*/cSC5 och C*6 
6. Gör likadant på alla provmaterial från tillvägagångssätt 3-6 

                                                
4 Program 3 är förprogrammerat för att öka med 2° C/min upp till 60° C i 30 minuter, efter detta 
skall soda tillsättas och programmet fortsätter i 60 minuter efter sodatillsättning. 
5 Dc*/cSC – anger färgavvikelse från standardprov 
6 C* - Kromat, hur materialen skiljer sig i olika ljus 
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Figur 8. Reflektionsspektrofotometer 

 

2.3.4 Tvätthärdighet, ISO 105-C 06:2010 
Testerna utfördes: 2015-05-06 
Temperatur: 22° C 
 
Testet har utförts enligt standarden för färghärdighetsprovning som innefattar ett 
tvätthärdighetstest. Enligt standarden användes en multifiberremsa, innehållande 
sex olika material (diacetat, bomull, polyamid, polyester, akryl och ull) som fästs 
vid de olika textilmaterialen. Efter torkningen bedöms materialen utifrån 
bedömningsskalan bestående av en femgradig grå-vit skala. Som bedöms i både 
visuellt och i ett ljusskåp där ljusstyrkan D65 används. D65 står för standardiserat 
ljus vilket ska motsvara dagsljus. Bedömningsskalan består av siffrorna 1-5, 
siffran 1 står för total anfärgning och 5 för en obefintlig anfärgning. (SIS 2010) 
 
Utrustning för provning tvätthärdighet: 

• Provmaterial 1-10 
• Multifiberremsa (Diacetat, Bomull, Polyamid, Polyester, Akryl, Ull) 
• Färgningsbehållare (Pyrotec) 
• Stålkulor (25 st/behållare) vikt: 0,503 g – 0,905 g 
• Flytande tvättmedel 4 g/liter. Skona fintvätt flytande. 
• Tvättmaskin, Electrolux Wascator, FLE12OFC 
• Ljusskåp, D65. Datacolor international, multilight.  
• Femgradig grå-vit skala. SDLATLAS, textile testing solutions. 
• Maskin Pyrotec MB2, Roaches, Eurotherm 2408 

 
Tillvägagångssätt för provning av tvätthärdighet: 

1. Klipp ut de färgade materialen 
2. Väg materialen 
3. Sy ihop de färgade materialen och multifiberremsan 
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4. Placera de ihopsydda materialen i varsin Pyrotec-hållare tillsammans med 
25 stålkulor 

5. Blanda tvättlösning (4 g tvättmedel/liter) 
6. Fördela tvättlösningen i Pyrotecbehållarna 
7. Starta Pyrotecmaskinen och välj program 27 
8. Tvätta 60° C i 30 minuter 
9. Skölj materialen i kallt vatten 
10. Lufttorka materialen, åtskilda från varandra 
11. Undersök anfärgningen på multifiberremsan i ljusskåp D65, bedömds efter 

en fem gradig grå-vit skala, samt visuellt. 
(SIS 2010) 
 

2.3.5 Nötningshärdighet, SS - EN ISO 12947-2 
Vid testning av nötning används en Martindale maskin, för att testa nötning enligt 
standarden (SIS 1998). Nötning testas för att se hur slittåligt trikåmaterialen är 
under nötning. Nötning är enligt Kayseri et al. (u.å.) vanligt att studera på 
interiörtextilier och vävda varor. Testet har ändå valts att användas då det var 
intressant att studera pappersgarns nötning, det har inte återfunnits någon artikel 
eller information om nötningen på trikåvaror i pappersgarn.  
 
Utrustning för provning av nötningshärdighet: 

• Martindale 2000, Abrasion tester, CROMOCOL, Scandinavia. Se figur 
9  

• Räkneverk: Hengstler Tico 732 
• Ull filt. Standardmaterial. 
• Ull material. Standardmaterial. 
• Skumgummi. Standardmaterial. 
• Cirkelkniv, Martindale Cutter, S/N: 228 J 0023. Diameter: 38 mm 
• Vikt på 9 kPa & vikt 12 kPa (Martindale 2000) 
• Provmaterial 1-10 
• Tygsax 
• Penna, STAEDLER permanent Lumocolor 

 
Tillvägagångssätt för provning av nötningshärdighet: 

1. Anteckna temperatur och luftfuktighet  
2. Skär ut materialen för nötning med cirkelkniv 
3. Programmera maskinen i rätt läge, ange antal varv 
4. Placera ull filt + ull material på utrustningen och skruva fast muttrarna, 

kontrollera att maskinen står i nötningsläge. 
5. Placera materialen i de små kopparna, börja med skumplast, därefter 

materialen  
                                                
7 Program 2 innebär att maskinen är förprogrammerad på att tvätta i 60°C under 30 minuter. 
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6. Placera locket på och lägg på vikterna (9 -12 kPa)  
7. Starta maskinen 

(SIS 1998) 
 

 
Figur 9. Martindale Abrasion 2000  

 

2.3.6 Noppbildning, SS - EN ISO 12945-2:2000 
Testerna utfördes: 2015-05-08 
Temperatur: 20,8 °C 
Fuktighet: 69 % 
 
Ett noppbildningstest utfördes på Martindale 2000 maskinen enligt standard för 
att undersöka noppning av materialen (SIS 2000). Noppbildning anses vara en av 
den viktigaste parametern att undersöka hos ett material (Akaydin & Can 2010, s. 
51-54). Det brukar främst förekomma på syntetiska material samt blandningar av 
syntetiska material och naturmaterial (Peterson 2007, s. 93). Noppor definieras 
som intrasslingen av fibrer under tvätt, kemtvätt eller när man har plagget på sig. 
De har en täthet som ljuset inte kan passera igenom vilket skapar en skugga på 
plagget. Under nopporna fastnar nya fibrer runtom och på materialet, vilket skapar 
en ny struktur och leder till att standarden på tygets yta ändras till de sämre 
(Göktepe 2011). Testet utfördes enligt face/face-metoden där provkoppen nöts 
mot samma tyg som provkoppen består av på olika intervaller 125, 500, 1000, 
2000, 5000 & 7000 varv (SIS 2000). Bedömningen sker efter en standard ASTM 
D3512. ASTM D3512 används för att undersöka noppning på vävda och stickade 
strukturer efter en 1-5 skala. (ASTM 2007) Figur 10 visar hur bedömningen sker 
med ASTM standard. 
 
5 - inga 
noppor 

4 - svag 
noppor 

3 - måttlig 
noppor 

2 - svår 
noppor 

1 - mycket 
svår noppor 

Figur 10. Provskala för test av noppbildning. (Wai, W, 2014) 
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Tabell 1. Nivå för noppbildning enligt standard (SIS 2000) 
 
Stickade 
material  

 
Stickade material 
Face/face 
metoden 

 
1551 

Kontroll nivå Antal 
varv 

1 125 
2 500 
3 1000 
4 2000 

  
 

 5 5000 
6 7000 

För kategorierna 2 och 3 är minimum testet 2000 varv. Testet kan avslutas 
innan 7000 varv om nivå 4-5 observeras.  
 
 
Utrustning för provning av noppbildning: 

• Martindale 2000, Abrasion tester, CROMOCOL, Scandinavia  
• Räkneverk: Hengstler Tico 732 
• Ull filt. Standardmaterial. 
• Provmaterial 1-10 

• Cirkelkniv. Martindale Cutter, S/N: 258J 0022. Diameter: 140 mm 
• Penna. STAEDLER permanent Lumocolor 

• Tygsax 
 
Tillvägagångssätt för provning av noppbildning: 

1. Anteckna temperatur och luftfuktighet  
2. Skär ut materialen för noppning med cirkelkniv 
3. Programmera maskinen i rätt läge, ange antal varv 
4. Placera provmaterialen med en ullfilt under provmaterialen och skruva fast 

muttrarna, kontroller även att maskinen står i noppningsläge  
5. Placera materialen som ska testas i de stora kopparna  
6. Placera locket ovanpå  
7. Starta maskinen 
(SIS 2000) 

 

2.3.7 Absorptionsförmåga, SS - EN ISO 9073- 12:2005 
Testerna utfördes: 2015-05-13 
Temperatur: 20,9 °C 
Luftfuktighet: 68 % 
 
Ett absorptionstest har utförts för att se hur materialen absorberar och 
transporterar vatten enligt standarden för absorptionsförmåga (SIS 2005). Enligt 
Marmarali & Oğlakcioğlu (2007, s. 94-96) är det viktigt ur komfortsynpunkt att 
studera hur ett material tar åt sig fukt. En känsla av varmt-kallt är den första 
människokroppen möter av ett material, vilket höjer faktorn över att testa 
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absorbering (Marmarali & Oğlakcioğlu 2007, s. 94-96). Det som undersökes var 
DAC och MAR (SIS 2005). 

 
Utrustning för provning av absorptionsförmåga (avjoniserat vatten): 

• Dator. HP Compaq. 
• Våg. Sartorius, LP2200P 
• Datorprogram: ISO 9073-12 
• Provmaterial 1- 10 
• Pipett 
• Plastglas 
• Rund mall. Diameter: 52 mm 
• Penna, STAEDLER permanent Lumocolor. 
• Avjoniserat vatten 
• Tygsax 

 
Tillvägagångssätt för provning av absorptionsförmåga (avjoniserat vatten): 

1. Anteckna temperatur och luftfuktighet  
2. Rita och klipp ut sex runda bitar av materialen  
3. Häll upp avjoniserat vatten till gränsen på vattenbehållaren  
4. Väg bitarna  
5. Starta programmet ISO-9073-12 
6. Kontrollera inställningar 
7. Placera tygbiten på klossen  
8. Tryck på ”starta mätning” samtidigt som klossen med materialet läggs ner 

på mätaren 
9. Invänta mätresultat, notera vikt, DAC8, MAR9, aktuellt värde och  tid  
10. Spara två serier på varje mätserie 

(SIS 2005) 
 

 
Figur 11. Material för absorptionstest 

 

                                                
8 Demand absorption capacity 
9 Measured absorption rate 
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2.3.8 Dragprovning – tyg, SS - EN ISO 13934-1:2013 
Test utfördes: 2015-05-08 
Temperatur: 21 °C 
Luftfuktighet: 68 % 
 
Enligt standarden för Textil – Tygers dragstyrkeegenskaper – Del 1: Bestämning 
av maximal kraft och töjning vid maximal kraft med remsmetoden (SIS 2013). 
Fem stycken provbitar klipptes ut enligt standard för att få ett genomsnittligt 
värde av dragprovningen. Tyget fästes i klämmorna och drogs tills det uppstod 
brott. 
 
Utrustning för dragprovning: 

• TensoLab. Mesdan LAB. 
• Tygsax 
• Penna, STAEDLER, permanent Lumocolor. 
• Linjal 
• Dator. HP Compaq 8200 Elite 
• Dragprovare. MESDAN LAB. Raffa di Puegnago BS - Italy. 
• Provmaterial 1-10 

Tillvägagångssätt dragstyrka: 
1. Anteckna temperatur och luftfuktighet  
2. Klipp ut remsor av alla provmaterial 100 mm x 50 mm (5 stycken av 

vardera) 
3. Starta dragprovaren 
4. Starta TensoLab och mät gapet mellan klämmorna 
5. Välj standard 
6. Välj avstånd mellan klämmorna, 100 mm  
7. Fäst remsan i översta, sedan i nedersta, noggrannhet så remsan kommer i 

mitten 
8. Starta dragprovning 

(SIS 2013) 
 

2.3.9 Dragprovning av garn i torrt tillstånd, SS - EN ISO 13934-1:2013 
Testerna utfördes: 2015-05-11 
Temperatur: 21 °C 
Luftfuktighet: 68 % 
 
Standarden för dragprovning av garn testats enligt metod A. Metod A innebär att 
garn tas direkt från garnkonen och fästes i dragklämman, detta utförs på torrt garn.  
Testet har utförts på 20 stycken garner av varje sort, för att sedan få fram ett 
medelvärde (International Standard 1993). Enligt Das (2010, s. 1) är detta en av 
de viktigaste testerna för garnkvalitet. Dragprovning har testats på garnerna för att 
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se hur de beter sig när de utsätts för kraft, hur mycket de töjer sig samt kontrollera 
styvheten på garnen.  
 
Utrustning för dragprovning av garn i torrt tillstånd (metod A): 

• Dragprovare. MESDAN LAB. Raffa di Puegnago BS - Italy. 
• Datorprogrammet TensoLab10. Mesdan LAB. 
• Linjal 
• Provgarn 1-10 

Tillvägagångsätt för dragprovning av garn i torrt tillstånd: 
1. Anteckna temperatur och luftfuktighet  
2. Starta datorprogrammet TensoLab och tryck på pilen ned på maskinen 

för att mäta första avståndet 
3. Ställ in TensoLab enligt standard för Traction on Yarn, välj längden 

250 mm 
4. Dra ca 250 mm ±1 mm av garnet och fäst i klämmorna 
5. Starta dragprovningen 

(International Standard 1993) 

2.3.10 Dragprovning av garn i vått tillstånd, SS - EN ISO 13934-1:2013 
Testerna utfördes: 2015-05-11 
Temperatur: 21 °C 
Luftfuktighet: 68 % 
 
Standarden för dragprovning har gjorts enligt metod D. Metod D innebär att 
garnet testas efter att det blötlagts. Enligt standarden skall vatten tas från kranen i 
rumstemperatur. Garnet läggs sedan i en plastburk med vatten och fästes därefter i 
dragklämman (International Standard 1993). Enligt Das (2010, s. 1) är detta en av 
de viktigaste testerna för garnkvalitet. Dragprovning har testats på garnerna för att 
se hur de beter sig när de utsätts för kraft, hur mycket de töjer sig samt kontrollera 
styvheten på garnen i vått tillstånd. 20 garn har testats av vardera garntyp. 
(International Standard 1993) 
 
Utrustning för dragprovning av garn i vått tillstånd (metod B): 

• Dragprovare. MESDAN LAB. Raffa di Puegnago BS - Italy. 
• Datorprogrammet TensoLab11. Mesdan 
• Linjal 
• Provgarn 1-10 
• Vattenbad, plastburk  
• Sax  

                                                
10 Tensolab är ett datorprogram som mäter av dragprovningsmaskinen och anger styrka, töjning 
och styvhet av garnet. I Tensolab sker inställningar med hjälp av ISO standarden. 
11 Tensolab är ett datorprogram som mäter av dragprovningsmaskinen och anger styrka, töjning 
och styvhet av garnet. I Tensolab sker inställningar med hjälp av ISO standarden. 
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Tillvägagångsätt för dragprovning av garn i vått tillstånd: 

1. Anteckna temperatur och luftfuktighet  
2. Starta TensoLab och tryck på pilen ned på maskinen för att mäta första 

avståndet 
3. Ställ in TensoLab enligt standard för Traction on Yarn, välj längden 250 

mm 
4. Klipp garn på ca 300 mm och blötlägg i ett vattenbad  
5. Fäst garnet i klämmorna 
6. Starta dragprovningen 

(International Standard 1993) 
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3. Resultat  

3.1 Hanterbarhet – Stickbarhet 
Materialen som har jämförts i denna studie har likadan bindning och blivit 
stickade på samma maskin. Materialen med garnnummer Nm 50/1 och Nm 51/1 
avviker på grund av att de har slätstickats i rundsticksmaskinen Camber Velnit 
och kan därför inte jämföras med piképroverna, men tillverkades för att undersöka 
en vanlig grundbindning i textilbranschen (Peterson 2007, s. 27).  
 
Första stickningen: 
I rundsticksmaskinen med en nålbädd med delning E28 gick det inte att sticka på, 
varken med Nm 50/1 eller Nm 30/1, det blev brott i materialet även om fukt 
tillsattes. På rundsticksmaskinen med delning E18 - lång maska, gick det inte att 
få fram ett fullt godkänt material12. Efter en diskussion med tekniker Tommy 
Martinsson13 på Textilhögskolan föreslog han pikévariant över fyra sticksystem 
(Lacoste).  
 
Andra stickningen: 
Andra stickningen utfördes på rundsticksmaskinen Mayer & Cie med följande 
inställningar: 
 
Material: Pappersgarn Nm 30/1    
Maskin: Mayer & Cie           Kvalitet: Piké, Lacoste 
Delning: E12                      Neddrag: 9 
Sticksystem: 8                   Masklängd: 16 
Koner: 8            
 
Under den stickningen märktes det att masklängden inte höll en god standard 
eftersom det bildades stora öglor, vilket gav ett löst stickat material. Masklängd 
ändrades från 16 till 14, se bilaga 2. De första åtta materialproverna stickades upp 
på en enbädds rundsticksmaskin: Mayer & Cie (metallsticksmaskinen med 
delning E12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
12 Material utan brott 
13 Tommy Martinsson, tekniker, Textilhögskolan i Borås. Möte 27 april 2015 
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Nedan följer resultatet för alla stickningar: 
 
Tabell 2. Pappersgarn och referensgarn för stickning och provning. 

Prov Garn 1 Garn nr 1 Garn 2  Garn nr. 2 Bindning 
1 Pappersgarn Nm 30/1 -  Piké 

Lacoste 
2 Pappersgarn Nm 30/1 Polyester Nm 68 Piké 

Lacoste 
3 Pappersgarn Nm 30/1 Bomull Nm 61 Piké 

Lacoste 
4 Pappersgarn Nm 30/1 Viskos Nm 60 Piké 

Lacoste 
5 Viskos Nm 60/1 -  Piké 

Lacoste 
6 Bomull Nm 61/1 -  Piké 

Lacoste 
7 Polyester Nm 68/1 -  Piké 

Lacoste 
8 Pappersgarn Nm 31/1 -  Piké 

Lacoste 
9 Pappersgarn Nm 50/1 -  Slätstick 
10 Pappersgarn Nm 51/1 -  Slätstick 
För all data, se bilaga 2. 

 

3.2 Dimensionsförändring 

 
Figur 12. Medelvärde dimensionsförändring av samtliga materialprover. 
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Proven har studerats enligt krympmall för standarden, se bilaga 3. Diagrammet 
visar hur stor dimensionsförändringen var i längd och bredd (angivet i %) på 
provmaterialen. Provet som förändrades mest var prov 5, provet ökade i längd & 
minskade bredd, se bilaga 4. Prov 6 förändrades även mest procentuellt. Bäst 
resultat hade proverna 1, 2, 9 och 10, se bilaga 4 för mätdata, alla prov består av 
pappersgarn. 
 

3.3 Färgbarhet 
Resultatet från färgningen visar att de olika proverna har god färgupptagning. 
Alla material gick att färga med reaktivfärg som används för cellulosabaserade 
material. I detta test valdes prov 7 bort på grund av att det endast bestod av 
polyester. Prov 2 visar på att pappersgarnet har upptagit färg men inte polyestern 
och blev då ett blått-vitt färgat prov. Se bilaga 5 för resultat av färgning på alla 
prover. 
 

3.4 Reflektionsspektrofotometer  
I detta test användes prov 1 som standardmaterial 
 

 
Figur 13. DC*cSC, anger färgavvikelse från standardprov. 

Standardmaterialet i DC*cSC har siffran noll och det är den siffran 
provmaterialen skall förhålla till, för att undvika en stor avvikelse. Figur 13 visar 
hur mycket provernas färgintensitet avviker från standardprovet. Resultat nära 
noll innebär det att provet skiljer sig lite från standardprovet. Prov 2 och prov 5 
avviker mest. Färgprov 3 har minst avvikelse och liknar standardprovet mest. 
Prov 8, 9 och 10 består endast av pappersgarn och har en liten avvikelse från 
standardprovet. För all mätdata, se bilaga 6 
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Figur 14. C* Krom, hur materialen förhåller sig till olika ljusnivåer. 

Hur färgproverna förhåller sig till standardprovet i olika ljusnivåer (D65 10 Deg, 
A 10 Deg och msTI84-10) För all mäta se bilaga 6. 
 
Genom att jämföra provmaterial 2, 10 med standardprovet 1, går det att se hur 
färgerna uppfattas i olika ljus. Prov 5 avviker i alla tre ljusnivåer. Prov 2 och 6 
avviker minst, se figur 14. 
 

3.5 Tvätthärdighet 

 
Figur 15. Medelvärde tvätthärdighet enligt en fem gradig grå-vit skala. 

Diagrammen redovisar de resultat som erhölls vid test för anfärgning på 
multifiberremsa innehållande sex olika material. Varje provmaterial (1-10) har 
testats för varje material på multifiberremsan (bomull, diacetat, polyester, akryl, 
polyamid och ull). Bedömningsskalan är 1 till 5, där 1 står för total anfärgning 
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och 5 för obefintlig anfärgning. Resultatet visar att prov 5 och 6 anfärgar mest på 
multifiberremsan, se bilaga 7. Prov 2 och 8 anfärgade minst, se bilaga 7. 

3.6 Nötningshärdighet 
Testerna utfördes: 2015-05-05 
Temperatur: 20,9 °C 
Luftfuktighet: 68 % 
 
Resultaten efter nötningen visade att alla proven förutom prov tio klarade 5000 
varv utan att någon maska gick av, se bilaga 8.  
 

 
Figur 16. Nötningshärdighet efter 5000 varv. 

 

3.7 Noppbildning  

 
Figur 17. Noppbildningen på provmaterialen, har granskats enligt en ASTM 
standard (se bilaga 9), för att få fram ett resultat. Där siffran 5 innebär 
noppfritt och siffran 1 innebär att det är väldigt mycket noppor.  
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Efter första intervallen kunde ingen skillnad utskiljas, testet fortsatte därför till 
nästa intervall på 500 varv. Under intervallet kunde man se att prov 3, 4 och 5 
hade en början till ruggning, men inga klara noppor än, se bilaga 10. Efter 5000 
varv var genomfört visade följande: prov 2 hade börjat rugga sig se bilaga 10. 
Prov 3, 4, 5 och 6 hade alla noppor se bilaga 10.  Prov 9 och 10 var efter 5000 
varv oförändliga, se bilaga 10.  
 
Efter 7000 varv, den högsta nivån enligt standarden kontrollerades alla prover 
enligt ASTM standarden (ASTM 2007). Resultatet visade att prov 1, 8, 9 och 10 
var helt oförändliga, se bilaga 11 för noppbildning av 7000 varv.  
 

3.8 Absorptionsförmåga 

 
Figur 18. Medelvärde av Demand Absorbed Capacity 

 
Hög siffra = hög absorptionsförmåga 
Låg siffra = låg absorptionsförmåga  
 
Provet med högst absorptionsförmåga var prov 10 och provet med lägst 
absorptionsförmåga var prov 7, se figur 18. Från figur 18 utläses det att proverna 
som erhåller pappersgarn har en hög absorptionsförmåga, utom prov 2 som är 
pappersgarn blandat med polyester. Se bilaga 12 för mätdata. 
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För att läsa av figur 19 och 20 (se nedan) krävs kännedom om vilka material som 
är vilka, därför har tabell 3 skapats. 
 
Tabell 3. Tabell för provmätning, tillhörande figur 19 och 20 
Prov Diagramlinje 
1 1.11 och 1.22 
2 2.11 och 2.22 
3 3.11 och 3.22 
4 4.11 och 4.22 
5 5.11 och 5.22 
6 6.11 och 6.22 
7 7.11 och 7.22 
8 8.11 och 8.22 
9 9.11 och 9.22 
10 10.11 och 10.22 
 
 

 
Figur 19. DAC Provmaterial 1-5 
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Figur 20. DAC Provmaterial 6-10 

 
Diagram i figur 19 och 20 visar absorptionsförmågan under de första 50 
sekunderna. Det som går att utläsa från figur 19 och 20 är att de olika materialen 
har liknande kurvor för varje mätning. Proverna 1, 8 och 10 hade en högre 
absorptionskruva än referensproverna. Prov 6 hade den lägsta 
absorptionsförmågan under testets gång.  
 
 

 
Figur 21. Medelvärde av Measured Absorption Rate 
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Hög siffra = Materialet torkar fortare 
Låg siffra = Materialet torkare långsamt 
 
Prov fyra torkar fortast och prov sex samt tio torkar långsammast se figur 21 och 
bilaga 12 för mätdata. 
 

3.9 Dragprovning - tyg 
Efter första dragprovning av material påvisades det att det inte gick ut att få ett 
godtyckligt resultat för denna prövning. Provet som testades var prov 1 och drogs 
i maskstavarnas riktning. Provet påvisade en hög töjning men uppnådde aldrig 
något brott. 
 
 

3.10 Dragprovning av garn i torrt tillstånd 
 
Tabell 4. Medelvärde dragprovning av garn i torrt tillstånd. De markerade 
resultaten är högsta och lägsta värde.  

Nr. Garn Kraft [cN] Töjning 
[%] 

Styvhet 
[cN/Tex] 

Tid vid 
brott [s] 

1. Pappersgarn 
Nm 30/1 

561,921 4,608 561,921 2,8 

2. Pappersgarn 
Nm 31/1 

491,853 5,152 491,853 3,1 

3. Pappersgarn 
Nm 50/1 

269,550 3,407 269,550 1,9 

4. Pappersgarn 
Nm 51/1 

269,200 3,161 269,200 1,9 

5. Bomull  
Nm 61/1 

196,918 4,978 196,918 3 

6. Viskos  
Nm 60/1 

234,134 14,292 234,134 8,6 

7. Polyester 
Nm 68/1 

419,578 16,698 419,578 10 

För all mätdata se bilaga 13. 
 
Kraft och styvhet under torrt tillstånd 
Högst brottkraft: Prov 1  
Lägst brottkraft: Prov 5  
Garn med högst styvhet: Prov 1 
Garn med lägst styvhet: Prov 5 
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Töjning av provgarn under torrt tillstånd 
Garn som töjdes mest under kraft: Prov 7 
Garn som töjde sig minst under kraft: Prov 10  
 
Tidsåtgång av provgarn under torrt tillstånd 
Garn som tog längst tid för att uppnå brott: Prov 7 
Garn som tog kortast tid för att uppnå brott: Prov 9 och 10 
 
Pappersgarn prov 1 och 8 har en högre kraft vid brott än de andra varianterna av 
pappersgarn, se bilaga 13. Jämfört med referensproven av bomull och viskos 
klarar pappersgarn mer än dubbelt så stor kraft vid brott. Prov 7 klarar en högre 
kraft vid brott än referensprovens. Materialet som töjdes mest under det att den 
utsatts för kraft var prov 7, se tabell 4 och det som töjdes minst var prov 10, se 
tabell 4.  
 

3.11 Dragprovning av garn i vått tillstånd 
 
Tabell 5. Medelvärde av dragprovning i vått tillstånd. De markerade 
resultaten är högsta och lägsta värde. 
Nr. Garn Kraft [cN] Töjning 

[%] 
Styvhet 
[cN/Tex] 

 Tid vid 
brott [s] 

8. Pappersgarn 
Nm 30/1 

546,132 6,498 546,132 3,9 

9. Pappersgarn 
Nm 31/1 

438,112 6,635 438,112 4 

10. Pappersgarn 
Nm 50/1 

273,998 6,993 273,998 4,2 

11. Pappersgarn 
Nm 51/1 

261,200 5,520 261,200 3,3 

12. Bomull  
Nm 60/1 

262,671 7,321 262,671 4,4 

13. Viskos  
Nm 60/1 

127,440 13.560 127,440 8,1 

14. Polyester  
Nm 68/1 

381,969 16,024 381,969 9,6 

För all mätdata se bilaga 14. 
 
Kraft och styvhet under vått tillstånd 
Högst brottkraft: Prov 8  
Lägst brottkraft: Prov 13  
Garn med högst styvhet: Prov 8 
Garn med lägst styvhet: Prov 13  
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Töjning av provgarn under vått tillstånd 
Garn som töjdes mest under kraft: Prov 14 
Garn som töjde sig minst under kraft: Prov 11 
 
Tidsåtgång av provgarn under vått tillstånd 
Garn som tog längst tid före brott: Prov 14 
Garn som tog kortast tid före brott: Prov 11 
 
Prov 8 klarade i vått tillstånd högst brottkraft, se tabell 5. Prov 13 klarade lägst 
brottkraft i vått tillstånd, se tabell 5. Detta innebär att prov 8 har den högsta 
styvheten och prov 13 den lägsta styvheten. Prov 14 presterar bättre än prov 12 
och 14 vid brottkraften, se tabell 5. I vått tillstånd töjdes prov 14 mest i procent 
och prov 11 töjdes minst i procent, se tabell 5.  

3.12 Dragprovning av pappersgarn i torrt- och vått tillstånd 
 
Tabell 6. Medelvärde av pappersgarn i torrt- och vått tillstånd. De 
markerade resultaten är högsta och lägsta värde. 

Nr. Garn -torra Kraft [cN] Töjning 
[%] 

Styvhet 
[cN/Tex] 

Tid vid 
brott [s] 

1. Pappersgarn 
Nm 30/1 

561,921 4,608 561,921 2,8 

2. Pappersgarn 
Nm 31/1 

491,853 5,152 491,853 3,1 

3. Pappersgarn 
Nm 50/1 

269,550 3,407 269,550 1,9 

4. Pappersgarn 
Nm 51 

269,200 3,161 269,200 1,9 

Nr. Garn- våta Kraft [cN] Töjning 
[%] 

Styvhet 
[cN/Tex] 

Tid vid 
brott [s] 

8. Pappersgarn 
Nm 30/1 

546,132 6,498 546,132 3,9 

9. Pappersgarn 
Nm 31/1 

438,112 6,635 438,112 4 

10. Pappersgarn 
Nm 50/1 

273,998 6,993 273,998 4,2 

11. Pappersgarn 
Nm 51/1 

261,200 5,520 261,200 3,3 

För all mätdata, se bilaga 13 & 14. 
 
Alla pappersgarn i vått tillstånd har en ökad töjning, jämfört med det torra 
tillståndet, se tabell 6.   
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4. Diskussion  
 
Valet av testmetoder baseras på informationen av vetenskapliga artiklar och 
information från litteratur. Enligt Marmarali & Oğlakcioğlu (2007, s. 94) var det 
viktigt att studera de termiska egenskaperna som absorption och termisk resistans: 
nötning, noppning, och dragprovning av garn.  
 
Stickbarhet 
För att genomföra studien krävdes det att få ett bra stickat material utan brott.  
Bindningen som valde för studien föll på en pikévariant över fyra sticksystem 
(Lacoste). När vi fick tid över ville vi se om det gick att sticka med Nm 50/1 och 
Nm 51/1 på någon av de andra rundsticksmaskinerna, vilket gick med delning 
E18 och blev en del av rapporten. Det fungerade bättre att sticka på 
metallsticksmaskinen (Mayer & Cie) på grund av att den bland annat är avsedd 
för att sticka metalltrådar. Maskinen klarar av mycket grövre och styvare garner, 
därför gick det att sticka med Nm 30/1 på den maskinen. Det vi kom på under 
stickningsprocessen var att valet av maskin hade en avgörande roll. Då maskinen 
måste klara av att sticka ett styvt garn. Till skillnad från bomull och viskos som 
har en helt annan tillverkningsprocess och är mjuka nog att kunna användas i 
olika stickmaskiner14. 
 
Dimensionsförändring 
Resultatet visade att prov fem förändrades mest procentuellt och kan bero på att 
under tvätt trasslade materialen ihop sig. Vilket resulterade i att prov fem fick ett 
opålitligt resultat. Procentuellt förändrades pappersgarn minst både i krympning 
och töjning, då de höll sig inom en ram av 5 %. Det finns inga riktlinjer för hur 
mycket ett material får krympa (Peterson 2007). Vi anser dock att om ett material 
inte förändras mer än 5 % är det ett bra material, eftersom krympning är ett 
oönskat fenomen. Alla förhållande för materialen var lika, den enda skillnaden var 
fiberinnehållet. Därför tror vi att anledning till att pappersgarn presterade bättre än 
bomull och polyester är fiberslaget.  
 
Färgning 
Prov 7 färgades inte eftersom det var polyester och inte reagerade med 
reaktivfärg. Det är även därför prov två har en annorlunda färgupptagning. För att 
undersöka färgintensiteten på materialen användes en reflektionsspektrofotometer. 
Prov 1 valdes som standardprov, garnet i provet finns med i de olika 
materialblandningarna. Resultatet visade att prov 2 avviker. Detta beror på 
polyestern i materialet. Prov 5 visade en stor förändring, vilken kan bero på att 
någonting i färglösning inte reagerade. Det framgår att alla pappersgarn var lika 

                                                
14 Stickmaskiner på Textilhögskolan 
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prov 1, vilket betyder att avvikelsen är mycket liten och färgningen blev godkänd. 
Färgproverna studerades sedan i tre olika ljus i reflektionsspektrofotometer. De 
avvikande proven: 2, 4 och 5 består av polyester och viskos (samt pappersgarn). 
Eftersom proven 6, 8, 9 och 10 alla är cellulosabaserade. Visades ett jämlikt 
resultat i de olika ljusnivåerna. Det är ett bra resultat färgmässigt. När 
anfärgningen testades visades det att proverna av pappersgarn hade ett bra 
resultat, de anfärgade mycket litet. Prov 2 hade också ett bra resultat eftersom 
provet innehåller polyester.  
 
Nötningshärdighet 
Under nötningshärdighetstestet följdes standardmetoden men avbröts då första 
slitaget hade uppstått på prov 10 redan vid 5000 varv. Testet är egentligen inte 
avsett för trikåvaror, de förväntas inte klara den sortens påfrestningar som vävda 
varor. Idén till att utföra testet för nötning kom från avhandlingen Innovative 
Textile and Fashion Design of Paper Yarn (Wai 2014). Då resultatet av den 
inledande provningen var negativt då provmaterialet mer eller mindre gick sönder. 
Var det inte relevant att fortsätta eftersom ett av proverna inte klarade mer än 
5000 varv. Det är värt att nämna att 50 000 varv skall överstigas enligt standard. 
För att testa nötning av trikåmaterial skulle en annan standard rekommenderas. 
 
Noppbildning 
Nästa steg i processen blev att studera noppbildning som är ett förekommande 
problem inom trikåmaterial. I detta test hade pappersgarn de bästa resultaten, där 
det inte påvisades någon noppbildning alls. Prov 6 hade en hög noppbildning, 
vilket beror på att ytan på bomullsgarnet är betydligt luddigare än pappersgarn 
(Humphries 2009, s. 105). Pappersgarnet har inte utstickande fibriller som bomull 
och nopp uppstår inte lika lätt. Det gäller även viskosen, den är luddigare och 
noppas lättare (Humphries 2009 s. 105).  
 
Dragprovning 
Det visade sig dock redan efter första dragprovningen att testet inte kunde 
fullföljas på ett meningsfullt sätt. Materialet är stickat och har en naturlig töjning, 
vilket resulterade i att materialet dubblade sin längd utan att få ett brott. Testet är 
enligt standard tillverkat för vävda material och inte stickade. Detta visar att testet 
inte är avsett eller anpassat för trikåstrukturer. En rekommendation om man i 
framtiden vill testa dragprovning av trikåvaror är att hitta ett test avsett speciellt 
för detta ändamål.  
 
Vi valde istället att lägga stort fokus på dragprovning av garn. Eftersom många 
vetenskapliga artiklar förespråkar att det testet är det viktigaste. 
Dragprovningen på garnnivå utfördes både torrt- och vått tillstånd. Resultaten av 
testen gav mekaniska parametrar till exempel kraft, töjning och styvhet på garn. 
Resultatet av dragprovning visar på att pappersgarn inte bara känns styvt utan 
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även har låg töjning. Det krävs en högre kraft vid dragprovning för att garnet ska 
gå av, jämfört med referensproverna. Detta kan ha med garnframställningen att 
göra, då pappersgarn skärs från ark och sedan tvinnas till garn och 
referensproverna är stapelfibrer som spunnits ihop. Detta kan vara anledning till 
att manillahampa oftast används till snöre och rep som måste vara starka vid 
användning.  
 
Återvinning och miljöaspekter 
Under testernas gång har vi även funderat mycket på återvinningen av materialet 
och dess miljöaspekter. Pappersgarnets tillverkare Oji fibers Ltd, Co är mycket 
medvetna om sin roll och vill lyfta fram pappersgarnet. Medvetenheten om att 
polyester och pappersgarn inte är den mest lämpade varianten på grund av de två 
olika fibersslag, har funnits med genom studiens gång. Det krävs separering vid 
återvinnig vilket både är dyrare och resurskrävande. Vi tror på idén av 
pappersgarn blandat med bomull eller viskos, då dessa är cellulosabaserade men 
även material enbart bestående av pappersgarn. För att använda sig av materialet i 
konfektionsindustrin kan det krävas någon typ av behandling för att få det 
mjukare. Eftersom vi lever i ett samhälle med en ökad miljömedvetenhet är det 
viktigt att ha ett hållbarhetstänk när material tillverkas.  
 
Något som även funnits med genom rapportens gång är att råvaran för 
pappersgarnet skeppas från Ecuador till Japan, där tillverkning sker. Detta är 
något man bör ha i åtanke, hur skeppas materialet? Råvaran manillahampa måste 
på något sätt komma till Japan för att pappersgarnet skall tillverkas. Något vi 
hoppas på är att transport sker med båt med tanke på att det antagligen är väldigt 
stora mängder som transporteras och är både dyrt och kan kräva en del resurser 
vid flygplansanvändning. Generellt måste varor alltid transporteras på något sätt 
då vi lever med en internationell marknad och denna typ av produkt bör 
transporteras med båt för att visa sig som en miljövänlig produkt.  
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5. Slutsatser  
• Vilka mekaniska egenskaper har pappersgarn tillverkat av manillahampa 

jämfört med konventionell bomull, viskos och polyester?  
 
Syftet med studien var att jämföra pappersgarns mekaniska egenskaper med 
konventionella fibrer; bomull, viskos och polyester. För att se om pappersgarn kan 
vara ett alternativ för mode och textilbranschen. Resultaten från 
dimensionsförändring, tvätthärdighet och noppbildning visade alla på bra resultat 
för pappersgarnet. Härmed besvaras forskningsfrågan om de mekaniska 
egenskaperna jämfört med referensproverna. Pappersgarnet krymper och anfärgar 
lite samt visar inte någon tendens på noppbildning, vilket är bra egenskaper för 
material inom beklädnadsbranschen. Eftersom alla tester har utförts under samma 
betingelser och med likartade ingående faktorer. Beror skillnaden på de 
mekaniska egenskaperna hos pappersgarnet, jämfört med de vanliga garnerna, 
främst på att pappersgarnets uppbyggnad, struktur och tillverkningsprocess är 
annorlunda. 
 
Undersökningen visar att det är svårt att bearbeta garnet textilt, i detta fall svårt att 
sticka tyg i stickmaskinen. Det gick sönder och blev brott, vilket eventuellt kan 
undvikas genom att behandla garnet med paraffin, fukt eller olja. Ett problem som 
eventuellt kan studeras vidare i framtiden.  
 
Uppsatsen kan förhoppningsvis inspirera textil- och konfektionsbranschen i 
framtiden. Genom mer forskning inom området, kan det bli mer aktuellt för 
konfektionsindustrin att tillämpa fler fibrer med en lägre miljö belastning, som 
skulle kunna vara pappersgarn. Eftersom bomullsodlingen i framtiden kommer att 
avlägsnas för att ge plats för odling av livsmedel. Detta kommer medföra att det 
behövs en ersättande alternativt medhjälpare, som skulle kunna vara pappersgarn. 
Vår förhoppning är att denna studie kan vara till nytta för andra fortsatta studier 
och forskning kring ämnet, då det inte fanns mycket vetenskapliga artiklar om 
pappersgarn. 
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6. Förslag till fortsatt arbete  
Denna studie har gett oss nya kunskaper som inte tidigare tagits del under 
utbildningen till textilingenjör. Materiallära och stickning av pappersgarn är 
ovanligt och gav oss nya insikter om hur svårt det kan vara att sticka med 
pappersgarn. Arbetet gav oss nya insikter om återvinningsprocesser av textilier, 
speciellt recycling av papper. Denna metod kan eventuellt användas till återvinnig 
av kläder tillverkat i papper. 
 
Förslag till fortsatt arbete: 
 

• Undersöka hur man kan få pappersgarnet mjukare, ett alternativ vi tänkt 
undersöka, men pga. tidsbrist blev det aldrig gjort. Tankegången har gått 
kring att undersöka en mjukgörare och idén har varit att använda 
mjukgörare för bomull i en foulardmaskin. Alternativt använda en 
mekanisk bearbetning för att få tyget mjukare. 

• Undersöka flera stickade bindningar för att öka förståelsen för de 
mekaniska egenskaperna hos pappersgarn. 

• Undersöka andra mekaniska egenskaper, test som vi funderat på är 
böjstyvhet och tester enligt Kawabata metoden. 

• Spinna samman pappersfiber med andra naturfiber för att uppnå andra 
mekaniska egenskaper.  

• Utveckla återvinningen av pappersgarn som ett textil material. 
• Utveckla forskningen inom området. Idag är informationen begränsad 

både språkligt och vetenskapligt.  
• Undersöka möjligheten att i framtiden använda fibrer från svenska skogar 

t.ex. från barrträd. Detta skulle kunna få igång pappersbruken i Sverige 
och på så sätt öka den svenska tillväxten.  
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