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Sammanfattning

abStract

Solkatt är ett arbete inom textildesign som undersöker hur vävd shibori kan användas i 
en textil utsmyckning. 

Arbetet vidareutvecklar en förstudie, i vilken tekniken vävd shibori undersöktes  
genom handvävning, från materialundersökning till design, genom industriell vävning. 
De mönstrade strukturerna skapas av extra mönstertrådar som vävs med krympgarn. 

Textilierna är inspirerade av solkatter; hur det intensiva ljuset dansar, reflekteras och 
blänker. 

Strukturernas uttryck förstärks i två steg, först med folietryck och därefter med 
ljussättning.

Resultatet är en textil utsmyckning som leker med ljuset. Den har formen av en  
halvcirkel där folien är tryckt på insidan av formen. Ljussättningen förstärker den  
mönstrade strukturen.

Nyckelord: Vävd shibori, Reservage tryck, Mönstrad struktur, Textil utsmyckning, 
                 Inredning, Hantverk, Textil design, Fiber Art

Solkatt is a work in textile design that examines how woven shibori can be used in a 
textile decoration.

The work develops a preliminary study in which the technique woven shibori was  
examined by hand weaving, from materials research to design, through the industrial 
weaving. The patterned structures created by the additional pattern threads that are 
woven with shrink yarn. 

The textiles are inspired by the reflections of the sun; how the intense light dances, 
reflected and glitter.

The structure expression is amplified in two stages, with the foil prints and then with 
lighting.

The result is a textile decoration, playing with the light. It has the shape of a semicircle, 
where the foil is printed on the inside of the shape. The lighting enhances the patterned 
structure.

Keywords: Woven shibori, Resist print, Patterned structure, Textile installation,  
                 Interior decoration, Handicraft, Textile design, Fiber Art
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inledning

UTSMYCKNING
I dagens moderna arkitektur, ofta med vita väggar, stora glaspartier och ytor av betong, 
sätts textil framför allt in för dess funktion, som att skydda mot solljus eller dämpa ljud. 
Textilens möjlighet att ornamentera, skapa karaktär, ge atmosfär, glöms ofta bort eller 
sätts i andra hand. Jag tycker att det finns ett behov av utsmyckning.

Ornament och dekoration är viktiga element i inredningsdesign och textil är ett  
material som ofta används i utsmyckningar. Ornamenten kan ha olika  
funktioner, de kan vara symboliska, dekorativa, ge identitet. Beroende på rummet kan  
utsmyckningen ha olika funktioner; i ett kyrkorum religiösa, inom sjukvården  
hälsofrämjande medan utsmyckningar i andra miljöer, som restaurang eller kontor, 
kan ha rent estetiska funktioner som avser att skapa en viss stämning. Utsmyckningar  
tilltalar våra sinnen, ökar relationen mellan människor och dess omgivning och kan 
hjälpa till att skapa en meningsfull plats. 

HANTVERKETS BETYDELSE
Genom historien har ornament och utsmyckning spelat olika roller och haft olika  
uttryck, från grottmålningarna i Lascaux, till barockens överdrifter, till modernismens 
syn att ornamentering är ett brott. Idag har synen börjat omvärderas. Tack vare detta har 
hantverkstekniker fått en ny kraft (Edvards 2011, s 180, 190). 

Sandra Alfoldy and Janice Helland menar i sin bok Craft, Space and Interior Design, 
1855-2005, att likväl som arkitekturen huserar objekten, så ger objekten mening till 
arkitekturen;

Like architecture, craft and interior design emphasise the asbolute importance of  
materiality. All three work together to develop perceptions of space. It is the job of  
decoration to change the way we think about space – not to build spaces but to animate 
them. Craft contains an undeniable humanisning appeal that continues today despite  
advances in arcitectural technology and the contemporary emphasis on  
economical buildning. (Alfoldy, S, Helland, J. 2008: Introduction)

Kultur- och konstkritikern Dennis Dahlqvist höll ett designseminarium på  
Textilhögskolan med titeln Hantverkets återkomst. Han menar att idag söker sig 
många designers åter till hantverkstekniker, nu med fokus på ett unikt uttryck.  
(Dahlqvist 2013)

LJUSSÄTTNING
Ljussättning spelar en stor roll för att ge liv till en inredningsdesign. Richard Kelly 
(1910-1977) var en pionjär inom ljusdesign. Han såg behovet av olika slags kvaliteter 
hos ljus, vilka han delade in i tre typer: ambient luminescence (allmänljus), focal glow 
(accentljus) och play of brilliants (dekorativt ljus). Kelly menar att det dekorativa  
ljuset uppmuntrar till interaktion och entusiasm och stimulerar anden.  
(Edvards 2011, s 160-161) Det dekorativa ljuset kan skapas genom punktbelysning på 
reflekterande material. Dekorativt ljus skapar liv och stämning, som traditionellt har 
skapats genom kristallkronor eller levande ljus. (www.erco.com 2014)
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inledning

PERCEPTIONEN AV FÄRG
Enligt Manhke, en erkänd färgexpert, spelar färg en stor roll i inredning av våra miljöer. 
De har stor inverkan på människors psykologiska reaktioner och fysiska välmående. 
(Manhke 1996, s 3) 

Färg är ett starkt uttrycksmedel och ett språk som väcker reaktioner. Att ”se” färg handlar 
om mer än det optiska intrycket som stimulerar synceller i hjärnan. När vi människor 
”ser” färg i vår omgivning, sätter detta igång tankar och känslor i vår inre miljö, i vårt 
psyke. Vi upplever färg på ett omedelbart, instinktivt och känslomässigt sätt. Färg kan få 
oss att känna dragning eller motvilja, nöje eller missnöje. Vi påverkas på många sätt av 
färger; visuella, associativa, symboliska, känslomässiga och fysiska. (Manhke 1996, s 8)

Färgers symbolism har genom historien spelat en stor roll för människor. Användandet 
av färgassociationer har en stor betydelse inom många olika områden, som reklam, 
mode, produkt och grafisk design, och inte minst inom inredningsdesign. Färger 
spelar en viktig roll i skapa en känsla i ett rum, det kan kännas vänligt, varmt, kallt,  
inspirerande, ledset, smutsigt, dynamiskt, hårt, dyrt, billigt etc.  (Manhke 1996, s 16)

BETYDELSEN AV VARIATION
Faber Birren, den berömda amerikanska färgexperten, sammanfattar vikten av variation 
hos färger;

”In response to enviroment, people expect all of their senses to be moderately stimulated 
at all times. This is what happen in nature, and it relates not only to color and changing 
degrees of brightness, but to variations in temperature and sound. The unnatural  
condition is one that is static, boring, tedious and unchanging. Variety is indeed the spice 
– and needed substance – of life.” (Birren 1983, s. 167)

PROBLEMFORMULERING
Detta arbete har sin utgångspunkt i, att med ett hantverk skapa en textil utsmyckning, 
som genom variation i textur, färg och ljus, skapar association till en händelse i naturen, 
vilket på så sätt skapar en miljö som väcker känslor hos betraktaren.
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syftet är att undersöka hur 
vävd shibori kan användas 

i en textil utsmyckning 

Syfte
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Syfte Syfte

Arbetet utforskar dessa frågeställningar:

Hur kan mötet mellan vävning och shibori skapa variation i  
textur, färg och ljusreflektion? 

Vilka uttryck kan skapas när vävningens exakthet  
kombineras med det slumpartade hos shiborin? 

Hur kan konstruktion av texil kombineras med ytbehandling? 

Hur kan vävning skapa tredimensionella ytor? 

Hur kan en textil utsmyckning skapa association till en händesle  
i naturen?

FRÅGESTÄLLNINGAR
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avgränSningar mål

Utsmyckningen är utformad med tanke på utställningen EXIT, som avslutar  
kursen. Arbetet riktas inte mot en platsspecifik inredningsmiljö. I rapportens  
diskussion vidareutvecklas tankarna kring hur utsmyckningen kan anpassas  
mot inredningsmiljöer. Tänkta miljöer är då offentliga eller semi-
offentliga miljöer, som restaurang eller teater, med en mer dämpad  
allmänbelysning, där atmosfären är avslappnad och förväntansfull.

Endast en prototyp har framställts ur materialsynpunkt, då flamsäker- 
hetskrav inte kan uppfyllas då skolans jacquardvarp är av bomull.  
Bomullen innebär även att den önskvärda permanenta fixeringen av  
texturen inte kan uppnås. Dock är prototypens estetiska värden tillfredställande.

De mönstrade strukturerna har formats genom den vävda shiborins möjlighet, att 
redan vid konstruktion av textil, väva in de extra mönstertrådar som ska bildar  
reservaget. Detta medför att ingen sömnad, som vid shibori med stygn, behöver ske.

De extra mönstertrådarna har vävts med krympgarn. Formningen av reservaget 
sker när krympgarnet krymper av värmen i torktumlare. Detta har valts då 
det tidskrävande momentet, att dra åt mönstertrådarna manuellt för hand, har kunnat 
väljas bort.

Bottenväven har vävts endast med en bindning; varprips. Detta för att få endast en  
variabel, bindningsmässigt, att ändra på; de extra mönstertrådarna. 

Reservaget som formats av den vävda shiborins mönstring med krymptråd,  
fungerar inte att färga i färgbad. Detta beror på att textilen inte krymper ihop  
tillräckligt mycket för att hindra färgpigmentet från att färga hela textilen,  
vilket då inte skulle resultera i en önskad mönstring från reservaget. Däremot har  
tryck med folie använts tillsammans med reservaget för att lyfta fram mönstring.

Ljussättningen sker med Textilhögskolans befintliga ljussystem som finns monterat i  
taket i galleriet där utsmyckningen monterats.
 
Hållbarhetsfrågor har inte legat till grund för designval, däremot behandlas dessa 
frågor i denna rapport.

Utsmyckningen har inte skapats med en specifik målgrupp i åtanke.
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mål

Att utvecklas som textildesigner, genom att i ett självständigt utformat  
projekt, utforma och uppnå ett uttryck i textila material. 

Att få ökad kunskap om textil som utsmyckning i rumslighet.

Att få ökad kunskap om vävbindningar och väveriteknik.

Att få ökad kunskap om färgeri och beredningsprocesser.

Att få ökad kunskap om vävd shibori.

Att få ökad kunskap om hur textil och ljus integrerar.
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bakgrund

reServage
+

vävning

Bakgrunden till arbetet är mitt intresse för reservage och vävning. Jag tycker att det är 
spännande att skapa mönstringar i textil genom att använda olika reservagemetoder 
som batik eller ikat. Detta examensarbete vidareutvecklar en förstudie i vilken jag lärde 
mig tekniken vävd shibori, från materialundersökning till design. Arbetet rör sig i  
gränslandet mellan hantverk och industriell process. 
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bakgrund

HANTVERKET SHIBORI
Shibori är en hantverksteknik med måntusenårig tradition. Det japanska ordet Shibori 
betyder vrida, klämma, pressa. Det är ett begrepp som samlar flera tekniker, i vilka 
reservage skapar mönster. Detta innebär att man blockerar olika ytor på ett tyg med 
stygn, sömmar, vikningar eller träblock innan tyget färgas. Slumpen är med och 
skapar ett levande mönster. Shibori kan även innebära att man formar om det textila  
materialet tredimensionellt (Wada, 2001).  

Det finns en bild om vad shibori är, som man som designer ofta behöver förklara. Ofta 
säger man att det är som batik, fast mer japanskt. Detta arbete söker efter ett uttryck, 
som i mångas ögon, kan ses som ett otraditionellt uttryck av shibori, då färgning med 
den traditionella indigoblå färgen inte har skett, fast det egentligen ligger i shiboris  
tradition att söka efter nya uttryck.

I Sverige har hantverkstekniken shibori sen det tidiga 1990-talet börjat vinna  
erkännande bland konstnärer och designers. Konstfack håller sen 2002 kurser i shibori 
och de medverkande bildade 2009 gruppen Svenska Shiborisällskapet (Laurien 2013). 

Ett specifikt projekt där shibori använts av svenska formgivare är Re Rag Rug, där 
formgivarna Katarina Evans och Katarina Brieditis, med shiboriteknik färgat gamla 
resttextilier och skapat mattan Vintergatan (Re Rag Rug 2014).

VÄVD SHIBORI
Catharine Ellis är en textildesigner som på 1990-talet utvecklade tekniken vävd shibori, 
efter att ha ställt sig frågan hur shibori med stygn är relaterad till vävning. Svaret blev 
en ny teknik som kombinerar shibori och vävning. Genom att väva in extra trådar, som 
sen dras åt för hand, skapas en process som påminner om shibori med stygn, utan att  
sömnad behöver ske. Denna kombination mellan konstruktion av textil och  
ytbehandling öppnar upp för nya uttryckssätt (Ellis 2006). 
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FÖRSTUDIE
Detta arbete bygger på en förstudie i vilken jag undersökte och lärde mig tekniken vävd 
shibori genom att handväva prover (bilaga 1). 

Arbetet utgick från Cathereine Ellis bok Woven shibori, samt genom samtal med Hanna 
Linholm, vävtekniker vid Textilhögskolan, som gjort en undersökning i vävd shibori.

Figur1. Skiss genom handsydda prover

Processen när mönstertrådarna ska dras ihop, är tidskrävande, vilket gör det 
svårt att arbeta storskaligt. Jag funderade på om det fanns något alternativ.  
När jag studerade Ellis bok, fann jag ett arbete som använde ullgarn som  
mönstringsgarn, som krymper vid tvätt. Detta inspirerade mig att testa   
krympgarn. Först handsydde jag prover, för att testa idén och för att få en 
känsla för shibori med stygn (fig. 1). Krympgarnet drog ihop textilen vid  
värme, så idén fungerade. Därefter fortsatte arbetet i handvävstolen. Vitt  
polyestergarn användes till bottenväven i tuskaft, medan grått krympgarn  
användes till de extra mönstertrådarna (fig. 2). När väven utsätts för 
värme krymper krympgarnet, vilket då drar ihop hela textilen, med  
resultat att den veckar ihop sig efter bindningens mönster (fig. 3 & 4).  
Mönstertrådarna behövde inte dras åt för hand och inga knutar behövde göras.  

9
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Figur 2. Under vävning 

Figur 4. Före och efter krympning

Figur 3. Krympning i ugn
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Krympgarnet fungerade bra som reservagemetod, den förenklade processen att samla 
ihop textilen inför efterbehandling. Dock blev reservaget som bildades inte tillräckligt 
hårt åtdraget för att klara ett färgbad. Därför testades istället olika tryckmetoder, som 
transfer, folie och flock, vilket funkade bra (fig. 5).     

bakgrund

Figur 5. Efterbehandling i trycket med transfer, folie och flocktryck.

Transfer

Folie

Flock
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bakgrund

Figur 6. Den vävda shiborins olika steg i genomskärning

Textilen har krymptBottenväv
Krymgarn

Krympt och pressat

Krympt, pressat och tryckt med färg
på båda sidor: rosa på räta och blå 
på aviga.

Krympt, pressat och tryckt med färg
på båda sidor: rosa på räta och blå 
på aviga. Krymptråden har sträckts 
ut till sin originallängd och textilen 
är pressad platt.

Krympt, pressat och tryckt med färg
på båda sidor: rosa på räta och blå 
på aviga. Krymptråden har tagits 
bort och textilen är pressad platt.

Krympt, pressat och tryckt med färg
på båda sidor: rosa på räta och blå 
på aviga. Krymptråden har sträckts 
ut till sin originallängd.

Krympt, pressat och tryckt med färg
på båda sidor: rosa på räta och blå 
på aviga. Krymptråden har tagits 
bort.

Den vävda shiborin är en teknik som innehåller många moment (fig.6). Syftet med 
förstudien var att undersöka mönstrade strukturer. Valet av efterbehandling och  
krymptrådens manipulation påverkar strukturens utseende. Krymptråden kan antingen 
vara kvar i krympt tillstånd, sträckas ut igen efter krympning eller tas bort. Efter att ha 
testat olika alternativ kom jag fram till att jag strukturerna gjorde sig bäst i steget då 
väven krympts, pressats, tryckts med färg och där krympgarnet slutligen sträckts ut till 
sin originallängd. Detta resultat har vidareutvecklats i exmanesarbetet.
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Strukturerna scannades före och efter krympningen, samt efter tryck och ytterligare 
manipulation av mönstertråden. Dessa bilder samlades tillsammans med vävnotor i en 
pärm. Resultatet blev 28 olika mönstrade strukturer (fig 7 & 8).

Figur 8. Resultatet av förstudien; 28 olika mönster (varje prov innehåller 4 olika mönster).

Figur 7. Pärm med vävnotor och scannande prover

bakgrund
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RESEARCH OCH INSPIRATION TEXTILA UTSMYCKNINGAR 

Eva Marmbrandt är en textildesigner som arbetar med textilier på ett tredimensionellt 
sätt snarare än ett tvådimensionellt. Eva arbetar gärna i stor skala, arkitektoniskt.  
Ett exempel på det är projektet Soft Walls, i vilken sex textildesigners tillsammans  
verkade för en ökning av textil i dagens arkitektur. Projektet ställdes ut på Stockholm 
Furniture Fair 2005. Hon anser att textil, som inget annat material, har en absolut och 
omedelbar inverkan på ett rum. Hon menar att när man talar om design, så är skönhet 
också en funktion (Marmbrandt 2014)! Evas syn på textil och rumslighet, och inte 
minst skönhet som en funktion, inspirerade till att arbeta med det estetiska uttrycket i 
stor skala. (Bilder se http://www.marmbrandt.se/slideshow/2d.html )

Anne Kyyrö Quinn är en textildesigner vars handgjorda textilier liknar konstverk mer 
än konventionella tyger. Textilierna inspireras av organiska former och uttrycks med 
skandinavisk enkelhet. Hon vill med textilierna skapa en elegant, anspråkslös skönhet 
i vardagen. Hon har banat väg för en ny genre av inredningstextilier som bygger på  
tredimensionell struktur snarare än slät yta. Genom att manipulera textil skapar 
hon skulpturala produkter med taktil känsla som tilltalar såväl ögat som handen  
(Kyyrö Quinn, A. 2014). Att se på textil som konstverk snarare än metervara,  
inspirerade detta arbete. De mönstrade strukturerna fångar ljuset och skapar spännande 
skuggningar. I detta arbete ligger stort fokus på ljus och textil.
(Bilder se http://www.annekyyroquinn.com/portfolio/2/1.html )
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metod

RESEARCH
Litteraturstudie i utsmyckning, ljussättning, upplevelse av färg samt shibori.

KONCEPTUTVECKLING
Arbetet startar med att utveckla ett koncept, vilket under arbetet fungerar som en  
riktlinje att arbeta mot. 

ANALYS AV EN FÖRSTUDIE TILL EXAMENSARBETET
En analys görs genom att lista egenskaperna hos förstudiens prover, för att undersöka 
vilka egenskaper som ska vidareutvecklas i detta arbete.  Proverna testas att ljussättas för 
att öka förståelsen för hur ljus och strukturer samverkar. 

UTFORMNING AV UTSMYCKNING
Utsmyckningen utformas genom skiss och modellbygge, vilken ger en uppfattning för 
uttrycket och proportionerna. 

VÄVTEKNISK UNDERSÖKNING
En vävteknisk undersökning görs parallellt med arbetet med konceptet, analysen 
och utformningen av utsmyckningen, för att förstå hur de handvävda proverna kan  
översättas till industriell väv. 

MÖNSTERUTVECKLING
Förstudien analyseras igen genom att jämföra mönstren med moodboarden, för att  
välja ut mönster med rätt estetiskt uttryck att vidareutveckla. Därefter följer mönster- 
utveckling, för att översätta dessa mönster från handväv till maskinväv, genom att skissa 
på bindningar i programmet WeavePoint. Dessa mönster vävs upp, krymps och trycks. 
Efter en analys och ett urval väljs sedan ett mönster ut för att vidareutvecklas i flera 
varianter i WeavePoint. Även dessa vävs upp, krymps, trycks för att sedan analyseras och 
ett slutgiltigt urval sker.

PRODUKTION I VÄV OCH TRYCK
De utvalda mönstren vävs på industriell jacquard, krymps och efterbehandlas med  
tryck. Sömnad för upphängningssystemet sker.

UPPHÄNGNING OCH LJUSSÄTTNING
Textilerna hängs upp i systemet och ljussätts. 

15



hållbar utveckling

Hållbarhetsfrågor har inte att legat till grund för designval, utan det estetiska uttryck-
et har varit i fokus. Om arbetet ska göras mer hållbart behöver varan vävas upp i ett 
och samma material, samt folietrycket bytas ut. En blandvara blir svår att separera och  
återvinna. Nu är det en mix av bomull, polyester, coating och folie. En utveckling skulle 
vara att väva hela varan i ett material, ex polyester vilket öppnar upp för transfertryck, 
vilket är en bra tryckmetod ut hållbarhetsaspekter då den använder lite vatten.
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proceSS proceSS

KONTEXT

Examensarbete rör sig inom 3 områden; shibori, utsmyckning och ljussättning.  
För att alla delarna ska hänga ihop, och uttrycka samma sak, utvecklades ett koncept. 
Detta har fungerat som en vision vad arbetet ska uttrycka, och på så sätt fungerat som 
ett analys-verktyg (fig. 9).

vävd Shibori

utSmyckning lJuSSättning

koncept

mönstrad struKtur

Figur 9. Arbetets kontext och konceptet som håller ihop delarna
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UTVECKLING AV KONCEPTET SOLKATT

Allt liv på jorden är beroende av solens strålning. Utan solen skulle det inte finnas 
något liv. Solen har dyrkats av många uråldriga religioner och att sola har utövats sen 
urminnes tider. (Manhke 1996, s 29) I våra nordliga länder, med mörker och vinter, 
tror jag att solen och frånvaron av den, fortfarande spelar en viktig roll i våra liv.  
När vi vistas inomhus tror jag att kroppen och psyket längtar efter solen.  
I västvärlden jobbar större delen av oss människor inomhus, vilket ger oss  
en liten chans att vistas ute i naturen. Vi placerar gärna våra arbetsmiljöer vid fönster, 
där vi kan sitta och drömma oss ut. Vårt inomhusklimat, som avgränsar oss  
från naturen, skapar behov av utsmyckning som ger en känsla av  
naturens föränderlighet, inne i våra ofta statiska miljöer. Så för att tillfredsställa 
denna längtan efter utomhus, utvecklades ett koncept som svarar mot och  
leker med vårt behov av en föränderlig miljö. Som skapar ett minne av  
utomhus inomhus.
 
Konceptet heter Solkatt och tanken är att utsmyckningen ska skapa  
associationer till solkatter. Ett ljus som dansar över en yta. Som fångar ögat med sitt 
glittrande, föränderliga mönster. Det är något förtrollande och magiskt med solkatter. 

En moodboard som visar detta ljus togs fram (fig. 10). Ledord utvecklades för att 
fungera som hjälp under arbetet: Solkatt, Glittra, Föränderligt, Filtration. 
 
Temat skapades med avsikt att lyfta fram den mönstrade strukturens egenskaper att 
leka med ljus och skuggor, samt att researchen visade att ljus är ett viktigt element i en 
utsmyckning. 

Figur 10. Moodboard 18



ANALYS AV FÖRSTUDIE

För att få en förståelse av förstudiens resultat gjordes en analys. Det som var intressant 
i detta steg var att undersöka vilka av den vävda shiborins kvaliteter som kunde  
uttrycka konceptet Solkatt. I detta steg gjordes inga urval av mönster att arbeta  
vidare med, utan i denna analys var det viktiga att få fram egenskaperna. Analysen 
gick till så att de 28 mönstrade strukturernas egenskaper listades. De olika  
efterbehandlingarna i trycket påverkade dessa egenskaper, vilket resulterade i att  
många av egenskaperna kunde listas i kontrastpar. Några av de egenskaperna var  
flexibilitet-stumhet, opac-transparent, matt-blank samt möstrad textur med mjuka 
eller hårda former. Egenskaperna jämfördes mot konceptet och det som valdes ut att 
arbeta vidare med var folietrycket, då det skapar en blank mönstring i kontrast till  
bottenvävens matta yta. Kopparfärgen valdes även ut då den utstrålar en varm energi 
som moodboarden.

proceSS proceSS
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LJUSTEST

För att få ytterligare förståelse hur den vävda shiborin integrerar med ljus, testades olika 
ljussättningar på proverna med folie. Resultatet blev att foliens blankhet bäst framhävs 
med ljussättning som träffar folien framifrån eller från sidan. Detta medför att när ljuset 
filtreras genom textilen, får baksidan en skuggeffekt från folien (fig. 11). Folie i motljus, 
skapar lite reflektion, snarare en skuggeffekt liknande den av baksidan av folie. (fig. 12). 
UTFORMNING AV UTSMYCKNINGEN

rät         avig
frontlight

bacKlight
rät         avig

 Figur 12. Folie i motljus

Figur 11. Folie som ljussatts framifrån    
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UTFORMNING AV UTSMYCKNING

Resultatet av ljustestet låg till grund för utformningen av utsmyckningen.  
Både den reflekterande sidan och den matta med skuggeffekt var intressanta 
att arbeta vidare med. Detta innebar att utsmyckningen behövde utformas  
så att åskådaren kan se textilierna från båda håll, uta vägg eller fönster bakom.  
Beslutet att arbeta med hängande textiler, som man kan gå runt, togs därför  
(fig. 13). Detta innebär att arbetet blir storskaligt, något som den vävda shiborin  
tillsammans med krymptråden klarar av.

För att skapa en mer dynamisk utsmyckning, valde en rundad form. Denna form bildar 
en rumslighet, ett rum i rummet, med en konvex och en konkav yta. 

Genom att placera egenskapen blank, alltså folietrycket på den konkava ytan, skapas ett 
intensivt, koncentrerat uttryck där folien omsluter åskådaren.

Detta gör att utsidan blir matt med skuggeffekter. Genom att skapa olika upplevelser 
på de olika formerna skapas en dynamisk utsmyckning. Åskådaren kan vandra runt 
textilen och får då olika upplevelser (fig. 14). 

proceSS proceSS

 Figur 13. Åskådaren ska kunna gå runt utsmyckningen för att uppleva båda sidorna.
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Konvex

KonKav

proceSS

 Figur 14. Rundad form och effekterna av ljussättningen.
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diameter 3,18m

SKALA

För att kunna bestämma hur stor utsmyckningen skulle vara, mättes galleriets takhöjd. 
Höjden på utsmyckningen anpassades till detta resultat. Eftersom det är en människa som 
ska uppleva utsmyckningen togs även detta i beaktande när storleken på utsmyckningen 
utformades. För att flera personer som ska kunna gå in i, samt runt, utsmyckningen  
samtidigt, mättes olika skalor på halvcirklar upp på golvet. Modelelr i skala 1:10 byggdes 
för att testa olika varianter av storlek samt hur många textilvåder som då skulle behövas. 
(fig. 15). 

Företaget Silent Gliss kontaktades och de sponsrade arbetet med en upphängningsskena 
i rätt mått.

Figur 15. Utveckling av utsmyckningen

proceSS
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VÄVTEKNIKS UNDERSÖKNING

För att få en förståelse, för hur de handvävda proverna från förstudien, skulle kunna 
översättas till industriell jacquardväv, gjordes parallellt med konceptutvecklingen och 
utformning av utsmyckningen en teknisk undersökning i väven (bilaga 2). 

proceSS

handväv masKinväv
jacquard

förstudie ex-jobb
design

sKaftväv

materialprov

Ett av mönstren, med enkel trampordning samt enkel mönstring, valdes ut för att 
fungera som referens genom att översätta det från handväv till maskinväv och väva upp 
det i industriell jacquard . Målet var att få jacquardmaskinen att imitera en skaftmaskin. 
Parametrar som rapport, grundvara, skala, krympgarn, krympmetod och material i  
väften testades. Följande text beskriver resultatet av undersökningen.

Vävd shibori
I vävd shibori vävs en bottenväv samt extra mönstertrådar som bildar reservaget.
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Handväv till industriell väv
I datorprogrammet JacquardWeave, för programmering av jacquardväv, läggs vanligtvis 
in en bild/mönster som olika bindningar sedan läggs på. För att jacquarden ska kunna 
imitera en skaftmaskin och vävd shibori krävs istället att en bindning läggs direkt 
in i programmet. Denna bindning fungerar då som bilden, dock med undantag att  
ytterligare bindning då inte behöver läggas in. Denna bindning togs in från programmet 
WeavePoint.

Rapport
Jacquarden har en mönstring på fyra svängar vilket kräver att mönstret från skaftväven 
går jämnt upp med jacquardens rapportbredd på 1320 varptrådar. Viss justering av  
skaftvävens solvning krävdes för att få en bra rapportering på bredden. Det gick bra 
att skala både upp och ned. För att få samma proportioner på mönstret i olika skalor 
krävdes även att antalet skott justerades. Den minsta skalan fick då en liten rapporthöjd 
medan den största skalans rapport blev betydligt större.

Grundvara 
Vid översättningen av grundvaran gjordes tuskaften om till en varprips, i vilken två 
varptrådar följs åt och vävs på samma sätt. För att hitta rätt balans i grundväven,  
testades två olika skottätheter. När krymptråden skulle sträckas ut, efter tryck med folie, 
upptäcktes att grundväven skred isär, vilket skapade hål i grundvaran. Därför beslöts att 
en tätare grundvara var att föredra.

proceSS proceSS
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Skala
För att få en förståelse för betydelsen av mönstrets skala testades mönstret i fyra olika 
skalor. Största skalan fick långa flotteringar, vilket skapade risk för trassel redan vid 
vävningen. Detta berodde på att få bindepunkter håller nere flotteringen som löper 
växlande på rät- och avigsidan. Den strukturerade mönstringen påverkas av skalan. Att 
skala ned ett steg påverkar inte, däremot så kan formerna kollapsa när de skalas upp. 
Spänsten som finns i grundvaran i de mindre skalorna försvinner i de större. Textilen 
orkar inte hålla upp de tredimensionella mönstringarna i de större skalorna. Uttrycket 
från mönstret i handväven ändras då och får en annan karaktär än i de mindre skalorna 
där den känns igen.

Krympgarn och krympmetod 
I förstudien användes krymptråd som mönstringsmetod, vilket förenklade den  
annars så tidskrävande processen att reservera textilen. Att fortsätta arbeta med  
krymptråd i den industriella väven, var ett beslut som var lätt att ta, då det öppnar upp 
för att på ett enkelt sätt kunna arbeta snabbt och storskaligt, tvärtom mot förstudiens  
tidskrävande handväv. Fyra olika typer av krympgarn testades för att se hur dessa  
påverkade mönstringsmöjligheterna. Det grå pemotex-garnet, vilket även användes i 
förstudien, valdes ut för fortsatta tester, då det annars snabbt blev många prover när 
ett mönster testades i fyra skalor och varje skala med fyra olika krympgarn. Olika slags 
metoder att krympa garnet testade; med ånga, hängandes i stor ugn, liggandes i liten 
ugn samt torktumlare. Beslutade att fortsätta krympa i torktumlare, då det gav jämnast 
resultat och är praktiskt vid större textilier.

Material
Jacquardens befintliga varp var i oblekt bomull, till skillnad från förstudiens varp i  
polyester. I förstudien utnyttjades polyesterns förmåga att sublimera färg genom  
transfertryck. Bomullen saknar tyvärr denna förmåga, samt även polyesterns förmåga  
till permanent fixering genom värmefixering. Denna egenskap är önskvärd för att  
bibehålla den mönstrade texturen. Utifrån detta fanns funderingar att även göra tester 
i en av skolans industriella skaftmaskiner med polyestervarp. Detta skulle dock ha tagit 
för mycket tid och därför beslutades att fortsätta arbeta med jacquarden. Att även ha 
en närmast fri mönstringsmöjlighet i jacquarden sågs som en stor fördel jämfört med 
skaftmaskinens begränsade redan bestämda solvning.

proceSS proceSS
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MÖNSTERUTVECKLING

För att få ett resultat som eftersträvade att uttrycka temat Solkatt utvärderades  
förstudiens prover ännu en gång för att hitta mönster att vidareutveckla. De mönstrade 
texturerna jämfördes med moodboarden. Många av de 28 mönstren har liknande  
mönsterelement, som linjer i olika riktningar, vissa mera organiska andra mer grafiska. 
Två mönster valdes ut för att testas att vävas i jacquardväven. Dessa valdes ut för att 
det ena ger associationer av ljusstrålar som bryts i zigzag-mönster medan det andra för 
tankarna till fasetter som speglar ljus (fig. 15 och 16).
        
Mönstren översattes från handväv till maskinväv. Skalan förstorades lite, detta för att de 
handvävda proverna var småmönstrade medan det i temat solkatt eftersträvades ett mer 
intensivt uttryck. Den småmönstrade ytan upplevs mer som en hel yta, medan en större 
skala ger mer uttryck för de enskilda mönsterelementen, vilket ger en större variation 
i hur folien reflekterar och på så sätt intensitet i uttrycket. Dessa trycktes därefter med 
folie och testades att ljussättas med ljus framifrån.

Efter detta följde en analys och ett urval. Mönstret fasett valdes ut då den mönstrade 
strukturen på ett mer intensivt sätt reflekterade ljuset. Detta beror på större 
ytor i de mönstrade strukturerna, vilket ger större ytor av folie. Zigzag är mer  
småmönstrad, vilket ger ett lugnare uttryck i jämförelse. Zigzag har kortare  
flotteringar i mönstertråden, vilket gjorde att det krympte betydligt mindre på bredden, 
vilket skapade mindre djupverkan i strukturen. Fasetts struktur fick mer tydlighet i de 
olika nivåerna. 

Figur 17. 
Mönstret zigzag   
             

Figur 16. 
Mönstret fasett            

proceSS
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Dock gav mönstret fasett ett för strikt grafiskt uttryck. Temat solkatt uttrycker ett mer 
föränderligt mönster. Därför vidareutvecklades mönstret i fyra varianter (bilaga 3).  
Mönstret skalades upp i två olika storlekar, detta för att se om strukturerna vid  
krympningen skulle få ett mer slumpartat utseende än det strikta. Två mönster, i vilka 
olika varianter av mönster fasett kombinerades, utvecklades för att få mer dynamik i 
mönstret (fig. 18). 

proceSS proceSS

Figur 18. Utveckling av mönstret i fyra varianter. 
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mönster Krympt: 
40 cm 

test-trycKt:  
60-80cm

vävbredd:
150 cm

proceSS

De utvalda mönstren
Två av dessa mönster valdes sen två ut för produktion. De som valdes bort gjordes det 
då det ena inte var lämpligt med långa flotteringar, vilket skapar risk för trassel, samt 
att det skapade ett mer rufft uttryck då storleken vid krympningen skapade för stor  
variation i uttrycket. Det andra blev för grafiskt med en tydlig randning.

De vävda textilierna krymper från 150 cm till 40 cm. Efter tryck och att krymptråden 
har sträckts ut, blir textilen mellan 60- 80 cm, beroende på mönstret och tryckmetod. 
Testade med svart pigment då tillgången till folie var dålig. Pigmentet drar ihop sig  
mindre än vad folietrycket gör (fig. 19).

Figur 19. Textiliernas olika bredd
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Mönstrad struktur
För att skapa en föränderlig yta, som reflekterar ljuset på olika sätt, har den mönstrade 
strukturen utvecklats från de första proverna med en parallell och jämn yta, till de  
slutgiltiga där de mönstrade strukturerna vinklas åt olika håll (fig. 20). 

proceSS

Figur 20. Utveckling av hur ljuset reflekteras i de mönstrade strukturerna
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TRYCK MED FOLIE

För att skapa ett plattare reservage, kördes textilen genom värmevalsen i medialabbet.  
Folien trycktes i omgångar. Detta då transferpressen är i mindre modell, samt att  
det då det blev mer lätthanterligt. Coatingen som binder fast folien, 
lades på för hand med pensel (fig. 21 & 22).

Figur 21. Tryck med folie
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Figur 22. Tryck med folie
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LJUSSÄTTNING 

Textiliernas mönstrade ytor bryter och sprider ljuset, likt en discokulas små speglar. 
Genom att ytorna är vinklade åt olika håll träffar ljuset textilen på olika sätt. Detta 
skapar ett mer komplext uttryck av kopparfärgen, det skapar en variation med ljusare 
och mörkare toner av koppar. Samtidigt skapas olika skuggor i bottenväven som skapar 
en livfullhet i de vita mönstrade ytorna. 

Ljussättningen som eftersträvades var det som ljuspionjären Richard Kelly kallade play 
of brilliants (dekorativt ljus). Detta ljus skapar en känsla av liv och rörelse. Genom att 
den mönstrade ytan är uppbruten med många olika ytor som skapar olika reflektioner, 
skapas en yta som glittrar. Detta blir ett blickfång, något som drar betraktarens ögon till 
sig. Denna variation är tänkt att den ska skapa associationer till hur vi upplever naturen, 
där allt är i ständig rörelse. På så sätt ge en stämning till rummet och som ska ge  
betraktaren en positiv upplevelse. 

När en längd hade tryckts upp, testades ljussättningen genom att hänga upp den i  
galleriet i den takmonterade skenan. Ljuset riktades så att ljuset träffade foliens blanka 
sida, för att skapa reflektioner, vilket samtidigt medför att ljuset filtreras genom textilen 
och ger skuggning på baksidan. Resultatet motsvarade det första ljustestet, som gjordes 
i början av arbetet, med de mindre proverna (fig. 23).  

Då arbetet riktat sig mot utställningslokalen och dess befintliga fasta ljussystem, valdes 
möjligheten att arbeta med rörligt ljus bort.  Ett rörligt ljus skulle än mer skapa en 
glittrande yta. Istället valdes här att, då ljuset var statiskt, låta textilierna röra på sig. En 
fläkt sattes bakom textilerna, vilket skapade en liten rörelse. Detta skapar en ännu större 
variation, då större ytor av textilen ändrar sin riktning mot ljuset.

proceSS
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Figur 23. Test av ljussättingen
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reSultat

TEXTILIER
Utsmyckningen består av åtta textilier, skapade i tekniken vävd shibori, genom industriell  
jacquard. Textilierna har två olika mönstrade strukturer, båda skapade med samma slags  
mönsterelement. Två av längderna är helt vita, de har inte tryckts med folie. Två av 
längderna har delvis trycks med folie. Detta skapar en övergång mellan de tryckta och 
de otryckta. Fyra av textilierna är helt trycka med folie.

Material 
Varp: Oblekt bomull
Väft: Vit polyester (bottenväv) och grått krympgarn (mönstertrådar)

Teknik
Industriell jacquard, med tekniken vävd shibori
Varprips i bottenväv och extra mönstertrådar som flotterar

Efterbehandling
Konfektionssömnad
Krympning i torktumlare
Press i värmevals för att skapa en platt yta till reservag 
Folietryck i kopparfärg, fixering i transferpress   

UTSMYCKNING
De åtta textilierna hänger i formen av en halvcirkel med diameter 3,18m.  
Textilierna har måtten 2,5m och är 0,75m breda. Insidan av utsmyckningen är try-
ckt med folie i kopparfärg, vilken är starkast  i mitten och tonar ut mot sidaorna där  
utsmyckningen är helt otryckt. En fläkt är placerad vid väggen och dess luft strömmar  
mot utsmyckningens utsida.

LJUSSÄTTNINGEN
Galleriets befintliga ljussystem, med skenor och flyttbara spotlight, har använts för att 
belysa utsmyckningen. Fem spotlights, som alla är placerade på samma skena, riktar 
ljuset mot utsmyckningens insida med folie. Ljussättningen förstärker de mönstrade 
strukturerna genom att skapa ljusreflektioner i folietrycket samt skuggor i strukturerna. 

Solkatt är en textil utsmyckning för rumslig miljö. Resultatet kan delas upp i flera delar; 
textilier, utsmyckning och ljussättning. 
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diSkuSSion

PROCESS- OCH RESULTATDISKUSSION

Prototypen visar prov på textil som är skapad genom tekniken vävd shibori. Den  
vävda shiborin är intressant då den skapar mönstrad struktur genom vävbindningens 
extra mönstertrådar. Med krymptråd skapas en snabb process som manipulerar textilen.  
Dessa textilier har alltså en inbyggd effekt som liknar plissering eller veckning. Jag har 
fått större förståelse för väveri- och bindningsteknik, speciellt hur en jacquardmaskin 
kan imitera en skaftmaskin. 

Vävd shibori är en teknik som, när den vävs i industriell väv, har möjlighet att vidare- 
utveckla en annars tidskrävande hantverksteknik. Cathrine Ellis har vävt med  
industriell jacquard, dock krävs att hon för hand drar åt mönstertrådarna. Genom att  
använda krymptråd som mönstringstråd förenklas hantverksprocessen ytterligare.  
Detta möjliggör att skapa större textilier för utsmyckning av rumslig miljö. Samtidigt 
kan känslan av det handgjorda behållas i om med den slumpartade krympningen.  
Detta skapar i sin tur ett livfullt reservage till folietrycket, samt vinklar ytorna åt olika 
håll vilket skapar olika ljusreflektioner. Genom att låta krymptråden vara kvar, berättar  
textilen själv historien om sin tillkomst.

Att använda reservage som metod för mönstring, istället för plisseringsmall,  
tryckschablon eller färgeffekt i väv, öppnar upp för nya sätt att mönstra textil. Detta 
reservage skapas av kombinationen mellan konstruktion av textil med ytbehandlingar, 
dvs genom att kombinera vävning med färgeri och beredning. Denna textil vore inte 
möjlig att skapa utan denna kombination. 

Den vävda shibori skapar textil som integrerar med ljus och skugga då textilen har 
en djupeffekt i den mönstrade strukturen. De olika ytorna fångar ljuset på olika sätt,  
vecken skapar skuggor medan de ytligaste delarna fångar ljuset. Det nedersta lagret 
är den vita bottenväven, sen följer nivån med den gråa, lite bulliga krymptråden och 
överst är nivån med folietryck.  För att ytterligare förstärka ljuseffekten valde jag att 
använda folie, som reflekterar ljuset, på de yttersta delarna. Jag har rent praktiskt lärt 
mig hur man kan belägga större textilier med folie, något jag tidigare endast testat 
på mindre prover. Att arbeta storskaligt kräver mycket handarbete, då den transfer-
press som finns tillgänglig för prover med struktur är i mindre modell. Nästa steg, i att 
förstärka relationen mellan textilen och ljuset, var ljussättningen av utsmyckningen. Så 
förstärkningen av ljuset sker i två steg, folien och sen ljussättningen. På ett sätt tar folien 
överhanden från shiborins inbyggda effekt med ljus och skugga, samtidigt förstärker 
den det. Därför valde jag att i utsmyckningen ha med textilier utan folietryck, just 
för att skillnaden ska synas. För att folien ska upplevas som intensiv, krävs ett lugnare 
uttryck bredvid. Att arbeta med ljussättning av textil är ett område där jag känner att 
jag skulle kunna utveckla min kompetens. Detta då området belysning är ett för mig 
relativt obekant kunskapsområde med många fackuttryck.
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diSkuSSion

Den textila utsmyckningen gränsar mellan rumslighet och utsmyckning, detta då  
utsmyckningen i sig skapar ett rum i rummet. Detta kräver ett stort rum då utsmyck-
ningen tar en stor yta i anspråk. Då dess estetiska uttryck är intensivt, tar det myck-
et fokus av ett rum, vilket kräver att rummet klarar av det. Rummets volym behöver 
vara större så att utsmyckningen kan ses på distans. I detta arbete har utsmyckningen  
riktats mot galleriet som lokal. Om utsmyckningen ska anpassas till andra miljöer, kan  
förändringar behövas göras beroende på den lokalen. Skenans rundade form kan än-
dras till en rak, för att då lättare kunna passa in. Om textilierna då placeras vid ett 
glasparti, får textilen fortfarande chansen att visa upp sina två olika sidor. Textilen får då  
ljuddämpande egenskaper, då ljudvågorna transporteras genom textilen, träffar glaset 
och sen när det stutsar tillbaka till textilen absorberas. Även om jag i detta projekt inte 
haft som avsikt att arbeta med andra funktioner än de rent estetiska, förstår jag att en 
utsmyckning kan vara lättare att sälja in om det dessutom har andra funktioner som 
ljuddämpande. 

Så vilka typer av rum kan jag då se Solkatt i? Då utsmyckningen har ett dekorativt 
ljus som kommer till sin rätt i mer dämpade miljöer kan jag se den på offentliga eller 
semioffentliga miljöer som restauranger, kaféer eller hotell. Idag har många restauranger 
och hotell en tydlig designprofil där man med design skapar spektakulära miljöer som 
har som avsikt att skapa en atmosfär som inger en känsla av lyx och fest. Här kan jag se 
att Solkatt skulle komma till sin rätt. Detta skulle skapa en miljö som stimulerar gäster-
nas synintryck och förhoppningsvis skapar en positiv känsla. Utsmyckningen får gärna  
integrera med övrigt möblemang. Om utsmyckningen placeras så att åskådaren  
kommer den riktigt nära, som en rumsavdelande utsmyckning, skulle textilens  
bottenväv behöva vidareutvecklas till en mer förädlad vara. I dagsläget ser textilen lite 
för ruff ut när man får chans att studera den på nära håll. Om textilierna däremot 
placeras så att man ser de på lite distans, funkar bottenväven utan problem. En sådan 
tänkbar miljö skulle kunna vara en ridå på en teater. Nackdelen då är bara en sida blir 
synlig för publiken. 
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METODDISKUSSION

Att arbeta med ett utarbetat tema, Solkatt, har varit ett bra sätt då det gett mig en känsla 
för vad jag vill att den textila utsmyckningen ska uttrycka. Det har fungerat som en 
analysmetod.

Den vävtekniska studien, i början av projektet, var viktig för förståelsen av  
översättningen från handväv till maskinväv. Dock hade det varit önskvärt att förkorta 
denna metod, då den tog mycket tid. Det bästa hade varit om konceptutvecklingen 
och analysen av förstudien hade varit klara, så hade mönster med rätt estetiskt uttryck 
hade kunnat testas i studien. Fast det allra bästa hade varit om jag i förstudien hade 
hunnit undersöka hur översättningen från handväv till maskinväv går till. Däremot var 
metoden att översätta handvävda prover i skaftvävstol till industriell jacquard en bra 
metod. Förstudien gav en bra förståelse för sambandet mellan mönster och effekten 
som uppstod vid krympningen. Det långsamma i handarbetet, att väva med händerna, 
samtidigt som ögonen registrerar det som sker, ger en upplevd kunskap som inte går att 
läsa sig till. I förstudien började jag dessutom med att med nål och tråd sy stygn med 
krymptråd i textil, för att få känslan för den sydda shiborin. När jag sedan började väva 
samma mönster i den maskinella jacquarden växte mönstret fram så snabbt! Snabbheten 
är både bra och dålig. Bra att lätt kunna prova snabbt, men risken är att det snabbt blir 
för många prover som gör det svårt att överblicka. 

Min förståelse för hur det är att arbeta med textil som utsmyckning i rumslighet har 
ökat. Den största utmaningen ligger i att arbeta storskaligt. Skissandet har i detta arbete 
skett med modell i skala 1:10, samt att, i rätt skala, mäta upp formen på rumsligheten. 
Detta ger en ungefärlig bild av hur slutresultatet kommer att bli. Det är dock svårt att få 
en upplevelse av arbetet, det går ju inte att gå in i modellen och känna hur det upplevs. 
Därför har provbitar av de olika mönstren vävts upp i rätt skala. 

Projektet har utvecklat mig som textildesigner, genom att jag har utformat och genom-
fört ett eget projekt. Arbetet har gett mig säkerhet att våga prova på andra för mig nya 
tekniker. Jag fortsätter gärna att arbeta med textil och rumslighet, något som projektet 
har gett mig större förstålse om. 

Tekniken vävd shibori har fått mig att se på vävningen på ett nytt sätt. Genom att  
utveckla ett 2D-mönster, vävbindningen, till ett 3D-mönster, har jag utveklat min syn 
på väveriteknikens möjligheter. Att dessutom redan i konstruktionsfasen av textilen  
tänka ut vilken ytbehandling som ska användas i trycket har gett en större frihet till mig 
som textildesigner. Vid shibori är man som designer vanligast hänvisad till att använda 
ett befintligt tyg vilken en ytbehandling appliceras på. 

SlutSatSdiSkuSSion
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SlutSatS

Solkatt är en textil utsmyckning för rumslig miljö. Arbetet är ett möte mellan  
traditionellt japanskt hantverk och industriell process, där användandet av  
krymptråd förenklar den vävda shiborins process vid framställandet. Krympningen 
av textilen skapar element av slump. Reservagemetoden, i vilken  
folietrycket har lagts på för hand, förstärker känslan av handarbete. Den industriellt 
vävda textilen får på så sett ett unikt, handarbetat uttryck. 

Solkatt är en utsmyckning som leker med ljuset. De mönstrade ytorna, skapade av vävd shi-
bori och folietryck, reflekterar ljuset och glittrar. Ytan har ett myller som är föränderligt, det  
uttrycker liv och rörelse. De vassa strukturerna, tillsammans med folietryckets  
intensitet, vägs upp av det lugnare enfärgade ytorna i utsmyckningen. Krymptråden 
som är grå, påminner om glödlampans glödtråd eller eldens kol och förstärker  
associationen till ljus.
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1. Vävnota från förstudien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 2. Vävteknisk undersökning 
 
 
Mål: Förstå hur de handvävda proverna med vävd shibori kan översättas till  

          maskinväv, hur mönstertrådarnas bindning kan översättas utan  

         rapportskarvar. 

Metod: Översätta den handvävd skaftväven till industriellt vävd jacquard, genom  

               att testa ett av de handvävda mönstren, i fyra olika skalor. 

Resultat: För skala 1:1 

                 Handvävens bindningsrapport på 46 tr ger ett ojämnt tal när man delar  

                 1320/ 46 =28,7. Istället testade jag fram vilka tal i närheten som skulle  

                 gå jämnt upp; 1320tr/44 tr = 30. Eftersom  jacquardens varp är nästan 3  

                gånger tätare än handvävens behövde rapporten göras större för att få              

                samma bredd i centimeter; 3*44 = 132 tr, vilket blir 132/33=4 cm, vilket   

                stämmer ganska bra med den handvävda bredden på 3,83 cm. En       

                bindningsrapport, i skala 1:1, blir då i maskinväven 132 tr bred, jämfört   

                med den handvävda rapporten på 46 tr.  

                   

 Handväv 47% av handväv 104% av handväv 208% av handväv 522% av handväv 
 

Bindning  Tuskaft Varprips Varprips Varprips Varprips 
Varptäthet 12 tr/cm 33 tr/cm 33 tr/cm 33 tr/cm 33 tr/cm 
Skottäthet ca 12 tr/cm 10 tr/cm 10 tr/ cm 10 tr/ cm 10 tr/ cm 
Skaft 8 skaft 6 skaft  12 skaft 24 skaft 56 skaft 
Trampor 10 trampor 8 trampor 14 trampor 26 trampor 58 trampor 
Tramp- 
uppknytning 

4 höjda, 4 
sänkta +  
2 tuskaft 

3 höjda, 3 sänkta +  
2 tuskaft 

6 höjda, 6 sänkta 
+  
2 tuskaft 

12 höjda, 12 
sänkta +  
2 tuskaft 

28 höjda, 28 sänkta 
+  
2 tuskaft 

Rapport varp 46 tr 
väft 108 tr               

varp 60 tr 
skott 60 tr 
 

varp 132tr 
skott 132 tr  
 

varp 264tr 
skott 264 tr 
 

varp 660tr  
skott 660 tr 
 

Skala 
mönterstorlek 
maskin, 
Jämfört med 
104%, ej  
mot handväv 

 0,45  
(60/132) 
 
(60/2=30 tr) 
 

1 
(132/132) 
 
(132/3=44tr, 
Vilket nästan är den 
handvävda rapport 
som är 46 tr ) 

2 
(264/132)  
 
(264/6=44tr ) 
  

5  
(660/132)  
 
(660/15=44tr ) 
 

Rapportbred
d (varp) 

3,83 cm  
(46tr/12tr) 

1,8 cm  
(60tr / 33tr) 

4 cm  
(132tr/ 33tr) 

8 cm  
(264 tr/ 33tr)  
 
 

20 cm  
(660 tr/ 33tr)  

Rapport/ 
sväng 

 22 st/sväng 
 
(1320 hooks/60 tr) 
 

10 st/ sväng 
 
(1320 hooks/ 
132tr) 

5 st/ sväng  
 
(1320 hooks/ 264 
tr) 

2 st/ sväng  
 
(1320 hooks/660 tr) 

Rapporthöjd 
(väft) 

9 cm 
 
(108tr/12tr) 
Mönster:  
2 partier a´ 6tr  
+ 8 inslag 
tuskaft = 9 (1 
mönster +8 
tuskaft) * 12 
(2partier*6inslag
) 
= 108 inslag 

6 cm 
 
(60tr/ 10 tr) 
Mönster:  
2 partier a´3 tr 
+ 9 inslag tuskaft = 
10 
(1mönster+9botten) 
* 6 
(2partier*3mönster) 
= 60 skott 

 13,2 cm 
 
( 132/10 tr) 
Mönster: 
2 partier a´ 6 tr  
+ 10 inslag tuskaft 
= 11 (1 
mönster+10botten
) * 12 
(2partier*6inslag) 

26,4 cm 
 
(264/ 10 tr) 
Mönster: 
2 partier a´12 tr 
+ 10 inslag tuskaft 
= 11 
(1mönster+10bott
en) * 24 
(2partier*12mönst
erinslag) 

66 cm 
 
(660/ 10 tr) 
Mönster:  
2 partier a´30 tr + 
10 inslag tuskaft 
mellan = 11 
(1mönster+10botten
) * 60 
(2partier*60mönster
inslag) 



 

 

 

Inredningar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handväv  

 

 

 
47% av handväv 

 

 
104% av handväv 



 

 

 

 

 

 
 

 
208% av handväv 
 
 
 

 
522% av handväv 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 3. Mönsterutveckling fasett 
 
Mål: Skapa ett mer intensivt och dynamiskt uttryck 

Metod: Förstora, både på bredden och höjden, mönstret fasett 

              Kombinera flera storlekar i samma mönster 

Resultat: 4 olika mönster, alla skapade ur samma grundmönster fasett 

 

 Fasett - 
handväv 

Fasett – 
original 

F1 
Fördubblad 
bredd av 
original 

F2 
Fördubblad 
höjd + bredd 
av original 

F3 
Kombination 
original + F1 
 

F4 
Kombination  
Original (fast 
med 782 
skott) + F2 
 

Bindning  Tuskaft Varprips Varprips Varprips Varprips Varprips 
Varptäthet 12 tr/cm 33 tr/cm 33 tr/cm 33 tr/cm 33 tr/cm 33 tr/cm 
Skottäthet ca 12 tr/cm 16 tr/cm 16 tr/ cm 16 tr/ cm 16 tr/ cm 16 tr/ cm 
Skaft 8 skaft 12 skaft  24 skaft 24 skaft 24 skaft 24 skaft 
Trampor 10 trampor 14 trampor 26 trampor 26 trampor 26 trampor 26 trampor 
Tramp- 
uppknytning 

4 höjda,  
4 sänkta +  
2 tuskaft 

6 höjda,  
6 sänkta +  
2 tuskaft 

12 höjda,  
12 sänkta 
+ 2 tuskaft 

12 höjda,  
12sänkta + 
2 tuskaft 

12 höjda,  
12 sänkta 
+ 2 tuskaft 

12 höjda,  
12 sänkta 
+ 2 tuskaft 

Rapport varp 46 tr 
väft 108 tr            

varp 132tr 
skott 374tr 

varp 264tr 
skott  374tr  

varp 264tr 
skott 782tr 

varp 1320tr  
skott 374tr 

varp 1320tr  
skott 782tr 

Rapportbredd 
(varp) 

3,83 cm  
(46tr/12tr) 

4 cm 
(132/33tr) 

8 cm 
(264/33tr) 

8 cm 
(264/33tr) 
 

 40 cm 
(1320/33tr) 

40 cm 
(1320/33tr) 

Antal 
rapporter 
/ sväng  

 10 st 5 st 5 st 1st 
 
Mönster 
ordning: 
F1 264,  
Original 132, 
Original 132, 
F1 264, 
Original 132, 
Original 132, 
F1 264 
 
 

1st 
 
Mönster 
ordning: 
F2 264,  
Original 132, 
Original 132, 
F2 264, 
Original 132, 
Original 132, 
F2 264 
 

Rapporthöjd 
(väft) 

9 cm 
 
(108tr/12tr) 
  
1 mönster 
+8 botten 

23,4 cm 
 
(374/ 16 tr) 
 
1mönster+
16 botten  

 23,4 cm 
 
(374/16 tr) 
 
1mönster+
16 botten 

48,9 cm 
 
(782/16tr) 
 
1mönster+
16 botten 

23,4 cm 
 
(374/16 tr) 
 
1mönster+
16 botten 

48,9 cm 
 
(782/16tr) 
 
1mönster+
16 botten 

 



 

 

 

 

Fasett – handväv (utan bottenväv, bilden visar mönstertrådarna upprapporterat) 

 

Före krymp             Efter krymp                 Efter krymp  

            och transfertryck       och transfertryck, 

                                                  samt utsträckta  

                                                  krymptrådar på 

                                                  transferdelen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fasett- original (bara en del av rapporten på höjd) 

 

 

Fasett- original (utan botten) 

 

 

Före och efter krympning 

 

 



 

 

 

 

 

F1 (bara en del av rapporten på höjd) 

 

F1 - utsnitt (utan botten)  

 

 

F1 – vävt tyg bredd 150 cm 



 

 

 

 

F2 (bara en del av rapporten på höjd) 

 

 

F2-utsnitt (utan botten) 

 

 

F2 – vävt tyg bredd 150 cm 

 



 

 

 

 

 

F3 (bara en del av rapporten både höjd & bredd) 

 

 

F3 - utsnitt (utan botten) 

 

 

F3 – vävt tyg bredd 150 cm 



 

 

 

 

 

F4 (bara en del av rapporten både höjd & bredd) 

 

 

F4 - utsnitt (utan botten) 

 

 
F4 – vävt tyg bredd 150 cm 
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