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Knyta och binda! Ordet ikat kom-

mer från malaysiskan och betyder 
just knyta och binda. Genom 

skyddande ombindning kan garnet färgas 
i olika partier, så att det vid vävningen 
bildas mönster antingen i varp- eller in-
slagsinriktning eller både och. 

begreppet ikat har en bredare innebörd 
idag än den ursprungliga ”knyta och bin-
da”. Det är inte bara garnet och tekniken 
som kallas ikat utan även det färdiga  
tyget. Numera täcker ikatbegreppet ett 
antal ikatrelaterade tekniker med ikat-
liknande effekter, och det beskriver idag 
mer ett visst utseende på en textil än en 
teknik. 

de första fynden är från ca 700 e.Kr., 
men det finns källor som tyder på att tek-
niken var väl utvecklad i Indien redan på 
500-talet e.Kr. Det är inte klarlagt var det 
hela började, eventuellt uppstod tekniken 
med reservagefärgning på flera platser 
samtidigt.

de mest avancerade exemplen är tillver-
kade i Asien, i exempelvis Indien, Indo-
nesien och Japan. 

I Japan kom utvecklingen igång gan-
ska sent. Ikat blev inte vanligt förrän på 
1700-1800-talet, när de lägre klasserna 
började använda sig av tekniken. Ikattek-
niken möjliggjorde för dem att mönstra 
tyger trots de restriktioner som förbjöd 
dem att använda annat än indigofärgad 
bomullsväv i tuskaft.

ikat i enklare former har vävts i Norden, 
delar av Afrika och Latinamerika.

I Sverige var det vanligt med inslagsikat 
i bolstervar, kjol- och förklädestyger på 
1700-1800-talen. På 1700-talet var det 
också modernt med varpikat.

när det handlar om själva ikattekniken, 
skiljer man på varpikat, inslagsikat, dub-
belikat och sammansatt ikat. 

i varpikat är det varpens trådar som fär-
gats, och som får bilda mönster; varptät-
heten är hög och inslaget döljs nästan helt. 
Varpen knyts för på utvalda partier och 
över utvalda trådgrupper. Längden och 
bredden på de omknutna partierna kom-
mer sedan att bestämma mönsterbild-
ningen. Den vanligaste mönsterbilden i 
varpikat är ett ”spetsmönster” där de om-
knutna trådpartierna dras till enkla spets-
mönster. Spetsmönstrets form bestäms av 
hur trådarna dras vid mönsterbildningen 
i varpen. Man kan använda flera metoder 
för att dra trådarna i varpen. En metod 
är att man innan pådragningen av varpen 
knyter fram trådpartierna på bomkäppen,  
det bildas spetsmönster när varpen sedan 
dras på i vävstolen. En annan metod är att 
använda en trådmanipulator i vävstolen. 
Varpen dras på på vanligt vis, men dras 
vid inredningen innan solvningen över 
tvärsgående stänger i olika höjd (en tråd-
manipulator). I och med att varptrådarna 
nu går i olika höjd bildas spetsmönstret 
sedan under vävningen. En fördel med 
denna metod är att pådragningen av var-
pen kan ske på vanligt sätt och att var-
pen kan sträckas ut ordentligt. En annan 
fördel är att mönsterbildningen av spets-
mönstret blir mer exakt. 

i inslagsikat används de ikatfärgade trå-
darna som inslag och inslaget dominerar 
över varpen. I inslagsikat har man större 
kontroll över den färgade tråden jämfört 
med varpikat. Passningen kan justeras 
för varje nytt inslag. I inslagsikat gäller 
det att varje tråd kommer på precis rätt 
ställe i förhållande till den föregående. 
Invävningen i varpen försvårar möns-
terpassningen, och det kräver erfarenhet 
och skicklighet att beräkna var mönstret 
kommer.

Ikat – möjligheternas väv
TEXT: ERIKA LANDESTORP OCH LENE JUL ÖSTBLOM    
FOTO: BENGT ARNE IGNELL

Färgsprakande, enkelt, komplicerat, skarpa linjer eller diffusa 
övergångar, när det gäller ikat är allt möjligt.

Genom att arbeta med 
ikat för vi vidare en gammal 
tradition och får samtidigt 
möjlighet att lyfta fram en 
gammal teknik till nya ut-
trycksformer”

Varpikat. Inslagsikat.

Dubbelikat.
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En trådmanipulator kan konstrueras på flera sätt. Här visas ett ex-
empel där konstruktionen består av två träreglar och sju järnstänger.

De reservagefärgade partier av varpen som ska träs i trådmanipula-
torn har färgats efter att de fått lika breda partier omknytna. Enklast 
är att göra omknytningarna på varpan. Erika vävde en pläd med två 
kvaliteter, en tunn ullvarp som hon reservagefärgade, och en öglemo-
hair. Vävningen med två olika kvaliteter går lättare om man använder 
två varpbommar men det går även att väva denna pläd med en varp-
bom. Beskrivning till Erikas pläd kommer i Vävmagasinet 4/06.

På nästa sida beskrivs hur en trådmanipulator fungerar.

i dubbelikat är både inslag och varp reser-
vagefärgade och mönstret bildas genom 
att varpens mönstring möter inslagets 
mönstring i på förhand uträknade mönst-
ringar. Det kräver stor noggrannhet och 
bra uträkningar för att få en dubbelikat 
till att överensstämma i mönsterbilden. 
Tekniken är tidskrävande, vilket förmod-
ligen är det huvudsakliga skälet till att just 
dubbelikat är den minst förekommande 
av de fyra huvudgrupperna utav ikat.

i sammansatt ikat är det reservagemönst-
rade trådar i både varp och inslag, men 
här vävs varpens och inslagets mönstring-
ar in oberoende av varandra, och möns-
terbilden blir mer diffus; ikattrådarna i 
både varp som inslag bildar mönster var 
för sig.

en fördel med ikat är att man kan an-
passa svårighetsgraden till sin egen erfa-
renhet. Som nybörjare är det bra att börja 
med enkla mönster, för att sedan öka svå-
righetsgraden vartefter man blir skickli-
gare. Det finns ingen övre gräns för hur 
avancerade mönster man kan skapa.

med moderna färger är själva färgnings-
processen relativt enkel, och de flesta 
färgtillverkare har tydliga recept som är 
lätta att följa, även för den som inte har 
färgat förut. För att vara säker på att fär-
gen blir som man har tänkt sig är det bra 
att provfärga. Man kan enkelt färga flera 
små prover samtidigt, genom att placera 
glasburkar med färglösning procentuellt 
till garnmängden enligt de olika pigmen-
tens recept.

omknytningarna kan göras med olika 
material. Ett material som fungerar bra är 
vanlig plastfolie. Andra vanligt förekom-
mande material är bast, plastband och 
mattvarp. 
Fördelen med plastfolien är att den är 
mjuk och följsam, vilket gör den lätt att 
arbeta med även för större partier. Dess-
utom tål den, till skillnad från bast, vär-
me upp till åtminstone 85 grader utan att 
spricka. 
Plastfolien viras hårt, fram och tillbaka 
runt de delar som ska reserveras. Ändarna 
fästs exempelvis med en bit mattvarp.
Omknytningarna vid varpikat görs enk-
last medan varpen sitter kvar på varpan.

Trådmanipulering
Ett enkelt sätt att skapa ikatmönster

Erika Landestorp och Lene Jul Östblom fördjupade sig 
i att väva med trådmanipulering under studietiden vid 
Textilvetenskap med inriktning mot handvävning vid 
Högskolan i Borås. De byggde en enkel anordning med 
löstagbara stänger monterade på vävstolens sidostycken.  
  Efter pådragning träs de ikatfärgade varptrådarna en-
ligt ett system där mönstret förskjuts gradvis.
  Genom att ändra varptrådarnas trädning kan man 
skapa nya varpikatmönstrade vävar. 

Sammansatt ikat.
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L = sträckan som mönstret ska förskjutas

½ L

½ L

stängerna som styr trådarnas längd är placerade i flera rader 
för att inte riskera att marginalen i höjdled blir för liten. Vid 
längre förskjutningar mellan varje trådparti, eller vid använd-
ning av tunnare stänger, kan alla stänger placeras i en rad. 
Här används kraftiga stänger, 16 mm i diameter, på grund av 
varpens bredd, 125 cm. Ju bredare varp, desto grövre stänger 
krävs. Det är viktigt att de inte ger efter för varpspänningen.

när man har byggt manipulatorn är den lätt att använda. Kon-
struktionen kan återanvändas gång på gång, vilket spar tid om 
man vill väva mycket ikat.

Mellanrummet mellan stängerna i sidled är detsamma som 
diametern av en stång, detta gör att trådarna går rakt upp och 
rakt ner. Genom att undvika diagonaler blir det lätt att räkna ut 
stängernas avstånd i höjd. 
Centrumavståndet är hälften av den längd som trådarna ska 
förskjutas = ½ L. 
Figuren visar en schematisk bild över hur de olika trådpartierna 
löper. Parti nummer 1 går kortast väg och nummer 4 går den 
längsta vägen. Skillnaden i höjd mellan stängerna är ½ L.  
I detta exemplet är L = 4,5 cm.
De tre undre stängerna är till för att alla varptrådar ska ha 
samma nivå både vid in- och utgång. 
De fyra övre styr trådarnas längd. 

En trädning som ger ett 
viggformat mönster i den 
färdiga väven.

pådragning av varpen 
Den färgade varpen dras på, solvas och skedas, på vanligt vis, 
men innan framknytningen träs trådmanipulatorns stänger in 
under önskade varptrådar och fästs i reglarna. Vid framknyt-
ningen kommer varptrådarna att ha olika längd. 
Vill man ändra mönstret måste väven klippas ner innan nästa 
omträdning. 

I nästa nummer av  
Vävmagasinet visar 

Erika Landestorp hur 
hon har vävt pläden i 

öglemohair och  
ikatfärgat ullgarn.

Det här behöver du:
• 2 kraftiga reglar (95 mm) att fästa vid vardera sidostycket, så 
nära varpbommen som möjligt. För att slippa skruva i vävstolen 
kan de spännas fast med tvingar eller spännband.

• 7 järnstänger ca 12 mm i diameter och ca 10 cm längre än 
måtten mellan sidostyckena.

Gör så här:
• Borra 7 hål i vardera regeln. Se fig nedan.
De nedre stängerna ska vara i höjd med bakre sträckbommen. 
Det är en fördel om hålen är ett par mm större än stängernas 
diameter. 


