Vävsedel
PRODUKT:

BINDNING:

VARP:

INSLAG:

VARPTÄTHET:

INSLAGSTÄTHET:

FÄRDIG BREDD:

BREDD I SKED:

SKED:

/10

tr i solv och

tr i rör

STADTRÅDAR:

TRÅDANTAL:
> Produkt: ange vad du ska väva samt längd och bredd i m t ex matta 0,80x1,90 m. > Bindning: ange i vilken teknik t ex gåsögon. > Varp: ange garnkvalitet, grovlek och färg t ex
lingarn 12/1, svart. > Varptäthet: Antal rör/cm x antalet trådar/rör. > Inslag: Inslagstäthet: beror på material, teknik och användningsområde. > Färdig bredd: den bredd du bestämt.
> Bredd i sked: alltid bredare än den färdiga vävbredden; lin +2 cm (<1 m), +3 cm (>1 m), cottolin och ullgarn +4 cm, bomull +5 cm, trasmattor +4 cm, plädar, ruggade +10 cm,
täta vävnader med varpeffekt inget tillägg. > Sked: antal rör per 10 cm, varpens täthet bestäms efter teknik, material och användningsområde. > Stadtrådar: ange ev stad, stad
enbart i mattor 2-2, annars enbart tätare i rör. > Trådantal: antalet varptrådar/cm x bredd i sked i cm + ev stadtrådar.

Beräkningar
VÄVLÄNGD:

VARPLÄNGD:

Vävlängd:
Invävning:
Framknytning:

Fåll/frans:

Efsingar:

Krympning:

”Ifall att”:

Provbit:

Summa:

Summa:

Total längd:

> Fåll/frans: önskad längd, gäller även för beredningsfästen, ca 2-3 cm per fåll, ca 15 cm per fåll för trasmattor, ca 25 cm frans per ände för plädar. > Krympning: 5-10 % lin
och ull, 10-20 % bomull och cottolin. > Provbit: minst 20 cm men beror på eget handlag. > Invävning: 10 % standard, yllevävar 5 %, ripsmattor 20 %. > Framknytning: 15 cm
samt 20 cm för varje nedklippning. > Efsingar: 10 cm per skaft för första 4 skaften därefter 5 cm per skaft (aldrig mer än 70 cm, aldrig mindre än 40 cm. > ”Ifall att”: gardera för
alla ev kreativa infall som kan uppstå vid pågående vävning i fall att och ange önskad längd. > Total längd: summan av den minsta längd du ska varpa och lägg alltid till extra!

Varpordning/Inslagsordning/Gruppindelning

Antal tr/inslag/gr

Summa:

Inredning

Garnåtgång (kg)
VARP
Alt A
Alt B

INSLAG
Antal trådar x varplängd (m) x trådighet
Systemtal x trådnummer
Antal trådar x varplängd (m)
Antal m/kg

Antal inslag/cm x bredd i sked (cm) x varplängd (m) x trådighet
Systemtal x trådnummer
Antal inslag/cm x 100 x bredd i sked (m) x vävlängd (m)
Antal m/kg

De finns olika sätt att räkna ut garnåtgången per kg för varp och inslag; med systemtal enl alt A eller utan enl alt B. Räkna först ut den totala varp- och inslagsåtgången och sedan
garnåtgången för varje färg. När det gäller mattvarp är åtgången 1,5 kg trasor per m2 dvs skedbredd (cm) x mattans längd (m) x 1,5 kg/m2. Systemtalet är antalet meter garn per kg av
tråd nr 1: bomull 1600, bomull merc 1800, cottolin 550, fiskegarn 1400, lin oblekt 560, lin blekt eller färgat 650, linmattvarp 535, ullgarn 1000.

Förskedsberäkning
I redkam görs en beräkning så att langen är jämnt fördelade i förhållande till bredden i skeden. Ett lang kan man aldrig dela på, men däremot på langparen.
Om man reder i stället för att förskeda spar man in ett moment i uppsättningen.

ALTERNATIV 1
Trådar i rör
vävningen):

(vid

trädning i vävsked
vid vävningen

tr/rör

Varpat med:

tr=

tr/langpar

förskedning i samma
sked
Förskedning i hälften
så tät sked

ALTERNATIV 2
Försked:

/10

Trådantal:

tr

Förskedsbredd:

cm

Varpat med:

tr x

Antal rör:

tr =

tr/langpar

Antal langpar:

Trädning i försked
(antal langpar/rör)

Kontroll
Antal rör/rapport x antal langpar =
Antal langpar/rapport

=

rör

Kommentarer och noteringar

DATUM

LÄNGD

DATUM

LÄNGD

DATUM

LÄNGD

DATUM

LÄNGD

Version 2.2, 2014-02-21. Susann Levál. All kopiering uppmuntras! Vävsedeln ska med hjälp av informationstexterna under tabellerna vara enkel att fylla i på egen hand. För att underlätta vävuppsättningen
finns även en enkel checklista framtagen. Vill du ha checklistan eller har konkreta förslag på hur vävsedeln kan förbättras kontaktar du hej@thehappyweaver.se. Tack på förhand!

