Vävda dekorationer av
bomullsgarn, ullgarn och
tygstrimlor
Den vävda dekorationen är tillverkad med
både ullgarn, bomullsgarn och tyg i långa
strimlor på en ramväv. Här visar vi hur den
vävs och hur väven startas upp.

Inspiration: 14134

1.

2.

Väven monteras med varp. Knyt en knut i
trådens ände, som vi visar på bilden.

Lägg tråden med knuten ner i skåran till
vänster på nedersta delen på väven. Sätt
den lösa kammen ungefär i mitten på
väven.

3.

4.

Tråden monteres nu i skårorna på den
tvärgående delen, överst och underst.
Men observera, att tråden endast ska
ligga i varannan skåra på kammen i
mitten.

Fortsätt på samma sätt tills hela ramen är
fylld. OBS! Önskas ett smalare vävt
stycke, sätts färre varptrådar.

5.

6.

Dra tråden till vänster och upp längst
sidan till kammen. Här förs nu tråden fram
och tillbaka mellan kammens fria skåror
samt vävens översta och nedersta del.

Fortsätt på samma sätt, tills hela ramen är
full.

7.

8.

Klipp av tråden, som vi visar.

Tråden viras några gånger runt
nederdelen och knyts till, enligt bild.

9.

10.

Vingmuttrarna lossas i varje sida av den
nedersta delen, som vrids, så alla
trådarna stramas till på väven. Skruva åt
vingmuttrarna igen. Väven är nu klar!

Att väva med tyg: Ett tygstycke klipps upp
längst den ena sidan i små snitt.

11.

12.

Vid varje snitt rivs tyget i smala strimlor.

Strimlorna knyts ihop i ändarna.

13.

14.

Garn surras på skytteln. Därefter påbörjas
vävning. För skytteln mellan de två lagren
varptrådarna från den ena till den andra
sidan.

Vrid på kammen, så varptrådarna byter
plats.

15.

16.

Skytteln förs mellan trådarna tillbaka.

Garnet trycks på plats, så vävningen blir
tät. Här har vi använt en träkam

17.

18.

Vrid kammen igen (detta görs vid varje
vändning)

TIPS! När man väver med ull, kan man
göra spännande strukturer i vävningen
genom att dra upp ullens fibrer, som vi
visar här.

19.

20.

Att väva med tyg i strimlor: I stället för
skytteln är den långa strimlan monterad i
en garnnål.

När stycket är färdigt, knyts alla ändar
ihop och fästs/göms så bra som möjligt i
väven. Klipp bort ev. lösa trådar.

21.

22.

Vid översta delen lossas vingmuttrarna
och varptrådarna lyfts av. Upprepa nertill.

Knyt ihop de översta öglorna två och två.

23.

24.

Nertill klipps öglorna till fransar och
trådarna knyts två och två med knutar.

Exempel på de färdiga fransarna.

25.
Det vävda stycket kan ev. hängas på en
gren.

