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V Ä V S K O L A N : S O LV E I G M A G N U S S O N

Partimönster, vad är det?
ATT FÖRSTÅ HUR ETT PARTIMÖNSTER FUNGERAR är
användbart och dessutom roligt! Det finns mycket spännande att
göra med olika mönsterbilder. En stor fördel är att du spar tid med
hjälp av partimönstren när du gör långa solvningar, genom att du
inte behöver följa en detaljsolvning. Det blir dessutom enligt min
erfarenhet färre fel vid solvningen.

Par timönster

Partimönstret är en bild av din blivande väv där inte varje enskild
varp- och inslagstråd är utritad, utan visar likavävande trådgrupper,
med ett annat ord, partier. Det säger inget om vilken teknik, som är
vald. Samma partimönster kan omsättas till olika typer av vävnader.
Varje ruta motsvarar då ett antal lika bindande trådar i solvning och
inslag där varje teknik har sina förutsättningar.
Partimönstret här har två olika partier. P=Parti
P 2 P1

P1
P2

T v En enkel mönsterbild med
två partier i både varp- och inslagsled.
T h Varje ruta i respektive parti
motsvarar ett antal lika bindande trådar
i solvning och inslag.
Bilden visar att vi i solvningen har:
4 rapporter på parti 1
4 rapporter på parti 2
4 rapporter på parti 1
1 rapport på parti 2
1 rapport på parti 1
1 rapport på parti 2
I trampningen har vi:
4 rapporter på parti 1
4 rapporter på parti 2
4 rapporter på parti 1
1 rapport på parti 2
1 rapport på parti 1
1 rapport på parti 2
Partiuppknytningen visar
hur de två partierna bildar mönstret.

P L AT T VÄV/ M U N K A B Ä LT E
Nu är det dags att välja bindning och storlek på de olika
partierna. Nedan visas en tuskaftsväv med inslagsflotteringar, en plattväv eller munkabälte (då mönstret bildar en
stjärna) som det även kallas. Mönstrets storlek begränsas
av flotteringarnas längd. Partiinredningen ovan visar att
vi behöver två olika partier i varp respektive inslag för att

få fram det mönster vi vill ha. Varje ruta i partimönstret
motsvaras här av två varptrådar och två tuskaftsinslag
+ två mönsterinslag. Väven kräver två skaft för varje parti
och trampas alternerande på tuskafts- och mönstertrampor.
Resultatet i detaljmönstret av vårt partimönster blir så här
med grå tuskaft och rött mönsterinslag.

Detaljmönster
Varje parti i partimönstret ovan har här ersatts med en detaljsolvning, uppknytning och trampordning. Mönstret ser avlångt ut, vilket beror på att mönsterinslagen i bilden tar lika stor plats
som tuskaftsinslagen. I verkligheten är tuskaftens täthet i varp- och inslagsled mer lika och
mönstret flotterar mellan tuskaftsinslagen.
Till höger är detaljinredningarna (kan även kallas nycklar)
till de olika trådgrupperna för varje parti.
En ruta i partisolvningen = 2 trådar
En ruta i partitrampningen = 2 tuskaftsinslag + 2 mönsterinslag
I detaljmönstret till vänster kan man se att fyra rutor i partimönstret
ovan ger 8 tr i detaljsolvningen x 3 och sedan 2 tr x 3.

Detaljinredning
P2

P1

P2

P1
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DRÄLLAR
Varje ruta i partimönstret kan också ersättas av en
rapport av olika kypertbindningar eller satin.
Här visas fyra drällar med fyra olika bindningar.
Alla dessa vävar får olika egenskaper som fasthet,
glans och slitstyrka.
En satinväv kan ge en hög glans på tygets yta

beroende på de långa flotteringarna. En tätare
bindning, som 3-skafts kypert, kan bli mer slitstark.
Varje ruta i partimönstret motsvarar en rapport i
solvning och trampning.
Vävbeskrivningen till drällväven på 6 skaft på
sid. 50 utgår från detta mönster.

T v 3-skaftad kypert.
En ruta i partimönstret
= 3 tr

T h 4-skaftad kypert.
En ruta i partimönstret
= 4 tr

T v 4-skaftad korskypert.
En ruta i partimönstret
= 4 tr

T h 5-skaftad satin.
En ruta i partimönstret
= 5 tr

D E TA L J I N R E D N I N G A R T I L L D R Ä L L A R N A O VA N

P2

P2

P2

P1

P1

P1

P2
P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1
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S Å L LVÄV/ S Å L L D R Ä L L
Med en kombination av tuskaft och inslagsrips, sållväv, eller sålldräll som det även kallas, blir inredningen så
här på fyra skaft och fyra trampor. Vi använder partimönstret på sid. 42. Varje ruta i de två partierna motsvaras
av detaljsolvningen som visas till höger.

En ruta i partisolvningen = 8 tr
En ruta i partitrampningen = 8 inslag

P2

Antalet inslag/mönsterruta anpassas efter
inslagets grovlek och hur höga man vill ha mönsterpartierna.
P1

P2

P1

H A LV D R Ä L L
Vi använder partimöntret i en halvdräll. De två partierna
motsvaras i detaljsolvningen av två skaft vardera.
Väven har avbindetrådar för att inslagsflotteringarna inte
skall bli för långa.

Avbindetrådarna solvas varannan gång på det motsatta
partiets skaft. Solva varannan tråd på jämnt skaft
och varannan tråd på udda skaft så blir det rätt i
tuskaften.

En ruta i partisolvningen = 10 tr
Avbindetrådarna (streck) utesluts mellan partierna.
Inslaget växlar mellan ett tuskaftsinslag
och ett mönsterinslag. Vid byte av parti kan två
mönsterinslag slås in efter varandra.
Antalet inslag per mönsterruta anpassas
efter inslagets grovlek och hur höga
man vill ha mönsterpartierna.
Här visas två olika uppknytningar och trampordningar.
P2

P1

= mönsterinslag
= tuskaftsinslag
= avbindetråd i solvningen

27 tr

39 tr

39 tr

39 tr

P2

P1
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DROPPDR ÄLL
Här är partimönstret översatt till en kombination av tuskaft och
flotterande varp- och inslagstrådar. Efter en tvätt kommer hela ytan
att bli bubblig då tuskaften krymper minimalt medan de flotteringsrika ytorna drar ihop sig och ”skrovlar till sig”.

I halvlinne eller linne kommer väven upplevas som ”rivig”. Kanske
en väv för badlakan eller liknande? Samma väv ger ett helt annat
intryck vävd i porös bomull med ett velourinslag. Mjuka och gosiga!
Tekniken kan även användas till gardiner och dukar.

En ruta i partisolvningen = 6 tr
En ruta i partitrampningen = 6 inslag
Det ena partiet solvas på skaft 1 och 2
det andra på 3 och 4. De binds av
efter 5 trådar med en avbindetråd
på ett av det andra partiets skaft,
markerade med streck.
Avbindetrådarna (streck) utesluts mellan partierna.

P2

Antalet inslag/mönsterruta anpassas efter inslagets
grovlek och hur höga man vill ha mönsterpartierna.
Tuskaftsinslagen utesluts mellan partierna.

= avbindetråd i solvningen

P1

P2

P1

TAQ U E T É
Man kan även omsätta partimönstret till en taquetébindning,
= inslagsförstärkt tuskaft, väven blir dubbelsidig.
Detaljbilden nedan visar en del av partimönstret.

Inslagen lägger sig på varandra vid övergångarna mellan
partierna. Mönstret blir motsatt på andra sidan. Det blir ingen
avig- och rätsida när två partier används.

En ruta i partisolvningen = 4 tr
En ruta i partitrampningen = 4 inslag
Mönstertrådarna solvas på skaft 1 och 2.
De trådar som binder av solvas på skaft 3 och 4,
markerade med streck.

P2

Vid byte av partier i inslagsled slås två inslag
av samma färg in efter varandra.

P1

= avbindetråd i solvningen
P2

P1

Mönsterbilden/partimönstret på sid. 42 har gett alla dessa varianter. Med olika färgkombinationer och materialval kan du nu utveckla din formgivning till många olika
användningsområden. Kasta dig in i partimönstrens/inredningarnas fascinerande värld
och ge dig själv en ny kick i vävstolen! Och prova att göra dina egna partimönster!
På följande uppslag ger vi förslag på några kvaliteter att inspireras av.
I nästa nummer kommer en vävbeskrivning utifrån ett partimönster med flera partier.

