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MÖNSTERKÄNSLA

TÅGET STANNAR VID PER RONGEN i den 
lilla kuststaden Whitstable i sydöstra England. 
Vi letar oss fram genom gator som kantas av 
typiska engelska hus med små trädgårdar. Det 
regnar. Havet finns runt hörnet, det känns på 

luften och ljuset. Margo Selby hade tidigare sin verksamhet i 
centrala London men sedan ett par år har hon valt denna lilla 
stad med sitt rika kulturella utbud – musik, konst och god mat. 
I hennes ateljé är det full aktivitet. Här tar hon emot prakti-
kanter och har kurser. I vävstolarna sitter provvävar för olika 
kvaliteter och längs väggarna hänger våder från den senaste kol-
lektionen. På hyllorna finns kuddar och filtar som harmonierar. 
Kollektionstänkandet är viktigt.
 
M ARGO SELBY utbildade sig på Chelsea Collage of Arts och 
gick sedan vidare till The Royal Collage of Art i London. När 
lärarna såg hennes skisser tyckte de att det var stickning och 
vävning som skulle passa. Visst gillade hon maskinstickningen, 
utom när allt föll ner i knät. Men när hon började väva visste 
hon direkt, hon älskade det. 

– Det är det enda som kan kontrollera mig, säger hon och 
skrattar till. Begränsningen med varp och inslag är en förutsätt-
ning för mitt skapande. Det är en fantastisk tillfredsställelse 
att få skapa sin textil från början till färdig produkt, det slutar 
aldrig att fascinera mig. 

På The Royal Collage of Art fick hon prova på jacquard och 
där fick hon sina kontakter med industrin. 

Hon visar prover från utbildningen, en del mönster finns fort-
farande med i hennes kollektioner. Bindningar och material för-
enas i spännande former – veckade och bubblande ytor skapade 
av material som beter sig olika vid efterbehandlingar – lycra 
som drar samman, silke som ger glans, ull som ger mjukhet, 
bomull och polyester enskilt och tillsammans skapar intressanta 
texturer. Avigsida, rätsida. Vad är vad? 

– Jag håller alltid ett öga på avigsidan när jag väver, och det är 

inte sällan avigsidan känns mer intressant än det som skulle bli 
rätsidan. 

HÄR I ATELJÉN GÖRS PROV VÄVAR FÖR HAND. I en 
av vävstolarna styrs skaften av en dator, 24 skaft lyfts och sänks, 
det ger stor flexibilitet och Margo kan i samma varp skapa olika 
vävar. Det som sitter i vävstolen just nu är en vidareutveckling 
från tidigare vävar, liknande lapptäcken i sin mönstring. Margo 
har plockat ut en detalj som ser ut som blockhusmönstret, försto-
rat det och ser hur det fungerar. Om det kommer i produktion 
sker det ofta industriellt.

Samarbete, mellan industri och hantverk, har funnits med 
ända sedan hon gjorde sin första kollektion 2003. Hon lockas av 
alla möjligheter som finns inom maskinvävningen och tar med 
sig sin egen vävkunskap, för att som hon säger, pressa möjlighe-
terna inom industrin så långt det går. Industriproduktionen gör 
hennes kollektioner tillgängliga för många. 

Produktionen sker både i England och Skottland, exempelvis 
hos David Walters Fabrics, Sudbury i Suffolk som är bra på silke, 
och det finns många fina väverier för kashmir och ull i norra 
England och Skottland. Hon väver även en hel del i Bangalore, 
Indien, där hon får fler "vävtimmar" i vävstolarna. 

Mattorna tuftas och vävs framförallt i Indien. De handknutna 
mattorna görs i Nepal. 

Hur tänker du när du formger?
– Jag vill göra fina mönster, användningen är inte det som 

kommer i första rummet. När det gäller färgsättningen tror jag 
på intuition. Jag har alltid tänkt färg, ända sedan jag var barn. 
Med åren har jag fått erfarenhet kring vad som fungerar. Jag har 
en idé om att ett mönster måste innehålla flera komponenter; 
något ljust, något mörkt, något klart och något neutralt. Det är 
i kontrasterna man bygger en harmoni. Jag arbetar sedan gärna 
vidare med mönstren i olika skalor. Repetition och organisation 
är nog det som bäst kännetecknar mina kompositioner. 

I efterbehandlingen sker mycket av den förvandling som de 
olika garnblandningarna erbjuder, där ligger en stor utmaning. 

Varifrån får du din inspiration?
– Från allt runt omkring mig. Jag fotograferar mycket och 

har ofta med mig ett anteckningsblock där jag samlar från alla 

Jag såg Margo Selby i den brittiska BBC-serien Mastercrafts,  
där hon lärde tre noviser att väva. Jag fascinerades av hennes  
energi, otroliga kunskap och kärlek till vävningen. Vi reste till 
England och träffade en hängiven vävare som tror på framtiden. 

ovan tv / Väv i lampas med inspiration från blockhusmönster. 
mitten tv / Clare rug, vävs med två varpbommar och polvarp som skärs 
upp, detalj. 
ovan th / Margo Selby väver på en datorstyrd vävstol (24 skaft). 
I vävstolen vävs det uppförstorade blockhusmönstret.
nedan / Tyger från Tribal collection. 

T E X T  T I N A  I G N E L L   F O T O  B E N G T  A R N E  I G N E L L
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möjliga källor: reklam, arkitektur, natur och alldagligheter. 
Resor är en annan inspirationskälla, sensibla ikatinfärgningar 
från Japan eller vackra tyger från Varanasi i Indien. Och så 
gillar jag Pinterest (bilder på nätet) där det finns en uppsjö med 
inspiration. 

Hur väljer du dina kvaliteter?
– Ofta finns samma mönster i flera textilier, jag gillar att 

tänka i kollektioner, men det gäller att välja rätt material till 
rätt produkt. För mig är det inte avgörande vilket material som 
används, jag är ute efter effekterna och då kan ett syntetgarn 
fungera lika bra som silke. Där kommer även den ekonomiska 
aspekten in. Med åren har jag lärt mig vad olika produkter får 
kosta. När jag började för 10 år sedan kostade en kudde från oss 
dubbelt så mycket som i dag. Nu kostar de flesta kring 900  
kronor och det är ändå på gränsen till vad många vill betala. 
Sjalar är en annan sak, där kan man använda dyrare material, 
som silke. Samma är det med mattor. Det är ofta en investering 
och då får det kosta. 

Vad är ditt framgångsrecept för att lyckas?
– Min styrka är att jag behärskar både ekonomi och form-

givning, det är nog inte så vanligt, men det är absolut den 
viktigaste faktorn bakom mina framgångar. Jag lägger ca 70 
procent på marknadsföring och 30 procent på formgivning. Nu 
kommer jag få lite mer tid för vävningen och formgivningen ef-
tersom vi anställt fler personer, men kontakten med marknaden 
är otroligt viktig även i fortsättningen. Man måste framförallt 
prata med människor och fråga vad de tycker. 

På en vägg hänger bilder och klipp som inspiration till Tribal 
collection. Mönstren har omvandlats i handvävningen till 
exklusiva tyger i mäktig färgskala och intressanta texturer för 
den industriella produktionen. Hotell, offentliga uppdrag och 
privatpersoner är kunder. Kollektionerna säljs runt om i olika 
butiker, och i näthandeln, bland annat på johnlewis.com.

FÖR NÅGR A ÅR SEDAN gick en tv-serie på BBC där det 
långsamma hantverket lyftes fram i en programserie. Under sex 
veckor fick tre personer lära sig ett hantverk. Vinnaren skulle 
prestera ett hantverksföremål av högsta kvalitet. Vävning var ett 
av hantverken och Margo var mästare. Hon berättar att efter att 
serien visats, ökade intresset för vävning och vävstolar efterfrå-
gades. Det var en "hit". Serien kan fortfarande ses på nätet, länk 
finns på vavmagasinet.se.

Margo har även gett ut en bok som berättar om hennes tankar 

"Min styrka är att jag behärskar 
både ekonomi och formgivning, 
det är nog inte så vanligt, men 
det är absolut den viktigaste 
faktorn bakom mina framgångar."

MARGO SELBYS TIPS FÖR ATT SKAPA EN VÄV

Från Margo Selbys bok Contemporary Weaving Patterns.
Titta igenom vilka garner du har. Skapa en färgpalett. 
Bestäm en bindning. Låt dig inspireras av ytor och föremål med 
spännande utseende som kan ge idéer till att skapa effekter med olika 
garner. Spara på dina prover, skriv upp vad du har gjort så får du en
idébank. Efterbehandlingen av väven efter nedklippning är en viktig del 
av slutresultatet: tvätta, ånga eller klipp upp flotteringar.
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kring vävningen, hur material, bindningar och tekniker skapar 
intressanta vävar. Hon har kurser i sin studio och även på andra 
platser, som hos Handweavers Studio i London. 

V I GÅR NER EN TR APPA och får kika in i lagret. Här lig-
ger 50 meter av varje mönster. Det blir bland annat kuddar och 
kläder som sys av sömmerskor i Whitstable. Det rullar på, och 
nya kollektioner är på gång. Det som säljer bäst just nu är mat-
tor och där har hon flera idéer hon vill prova. Det senaste är en 
teknik hon arbetat fram med två varpbommar. Det är en lampas 
som för tillfället används i dekorativa vävar. Margo planerar att 
använda tekniken till mattor som hon själv väver i studion. 

Hon visar oss två mattor med ringar i olika konstellationer 
–  en återkommande mönsterform. Den ena är handknuten i 
Nepal, den kostar omkring 40 000 kr. Den andra är vävd med 
två varpbommar och en polvarp, The Clare rug. Luggen ger lite 
runda former när den skärs upp (bild sid. 20). Ett alternativ 
till handknutet. Ringar som mönsterform finns även på vävda 
sidensjalar och yllefiltar, samt på en tunn handvävd yllesjal, 
handtryckt i Varanasi, Indien. Det är så hon arbetar. I ständig 
växelverkan mellan hantverket och de industriella möjlighe-
terna. Och med ett ständigt kollektionstänkande.

– Jag gillar idén att man kan samla på mina mönster och att 
allt fungerar tillsammans.

sid. 22 ovan tv / Kudde i Bindi fabric från Tribal collection.
nedan tv / Kudde i Chester fabric från Tribal collection.
th / Inspirationsbilder till Tribal collection. 
sid 23. ovan tv / Filtar i olika mönster, de två översta är jacquardvävda i 
satin och de tre nedersta vävs i en dobby med tekniken deflected double 
weave, alla tillverkas i Skottland. 
ovan th / Handknuten matta i ull och silke tillverkad i Nepal. 
nedan th / Sjalar i dubbelväv vävda i silke och lycra vilket skapar en 
tredimensionell textur.  MARGOSELBY.COM




