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register till vävmagasinet 2008 – 2009

Vävbeskrivning: kasse 
i slingerbindning 1/08.

Ritva Puotila 1/08

innehåll vävmagasinet 1/08 innehåll vävmagasinet 2/08

artiklar

•  ritva puotila – first lady i finsk design 6
•  elsa gullberg – en textilskatt 10
•  fristads folkhögskola 
•  formgivning och vävning 14
•  skapa i vävstolen 18
•  alan Waller och den geniala ullfibern 37
tema: filt 
•  kirghizistan – den magiska filten 40
•  kirghizistan – ull och silke 42
•  renate lemke – filta med färg 45
•  kreativ filtning i estland och sverige 46
•  gränsöverskridande textil 54
ung textil: 
•  snabba vävar ger lust till mer vävning 56
utställning: ingrid och hanna skagerström:
• konjunktion av textila material 57

vävbeskrivningar

1. väska med inspiration från elsa gullberg 16
2. handduken karamell    23
3. handduken lime   23
4. ”labyrint” – en färgeffekt på åtta skaft 24
5. kasse i pappersgarn   26
6. rutig rya    28
7. möbeltyg i korndräll   29
8. festremsa i pappersgarn   30
9. panellängd i lin och papper  31
10. kreativ vävning med mariana eriksson:
en kasse och sjal i slingerbindning  48
11. maries tekniktips: tre vävar i samma solvning

första väven:  löpare i tärningsväv  50
12. åsa martinsson, datorn i vävningen: del x
att konstruera en dubbelväv                         52

artiklar

•  ingrid dessau – en färgvirtuos 6
•  ingela berntsson 9
tema 1700-tal:
• elisabet stavenoW hidemark 12
  en ny tid – en ny smak 
• monica hallén 18
  gunnebo slott – 1700-tal i tiden

• martin ciszuk 22
  1700-talstyger blommar igen 
• lars nylander/ann-marie björk 26
  flors linnemanufaktur 
• rune svensson, med damast i vävstolen 33 
tema rosor i vävningen:
• rosor på bröllopsmattan 36
• sidendamast och rosor 38
• roskjolar från delsbo 40
• rips i rutor och ränder 52

vävbeskrivningar

13. plånbok à la 1700-tal     25
14. nättelduk à la 1700-tal     29
15. drällduk och servett i lin    31
tema rosor i vävningen:
16. trasmattan ”rosor i rutor”    42
17. birgittas rosenkuddar     44
18. tunn gardin i rosengång på längden   46
19. möbeltyg med inplockade rosor    47
20. fälltäcke på 5 skaft     48
kreativ vävning med mariana eriksson:
21. åkpåse i bunden rosengång    50
22. matta i glesrips     53
23. datorn i vävningen: del xi   
att konstruera en dubbelväv del ii. 54
24. maries tekniktips: tre i samma varp

andra väven: handdukar i tuskaft     57 

+ register till vävmagasinet 1/06 – 4/07

för att hitta kvalitet och väv, följ siffran framför respektive väv och titta på sidan 38-39.

Charlotte Hellsten Husman 
Skapa i vävstolen 1/08

Tema: 1700-talet 2/08 Tunn gardin i myggtjäll 2/08



38      

innehåll vävmagasinet 3/08 innehåll vävmagasinet 4/08

artiklar

• mångfald och färgfest i dalarnas textilier 6

• leksands hemslöjd – 9 
   här har det handvävda en given plats 
• vardagslyx ur folklig tradition  12
• sätergläntan: med det folkliga som grund 14
• mönstervävar i thailand och laos 17
• misao iWamura: vävningens innersta väsen 20
• ann richards: trollsländan gav dess form  24
• helena hernmarck: med ljus och skugga 26
• ulla cyrus och vävstolen från öxabäck 30
   vävrådets stipendiater:
• blommande vävar … 33
• … och mönstrade mattor 34
•  annorlunda damast av isa dahlin 36
• utställning i osaka 56

vävbeskrivningar

25. lillevis sommarrum   39
26. daldräll, birgitta bengtsson-björk 41
27. chanel persian – i ull och öglemohair 42
28. linnehalsdukar ”citron” och ”lime” 43
29. gardin i samma väv 43
30. rimfrost – filt i lin och ull 45

något att väva till julen:  47
31. duk och gardin i lin

32. handduk i cottolin och bomull 48
33. andreas skuggväv 49
34. lottes sjal formas i vatten 50
35. hängmattan ”ro” 51
36. mariana eriksson: slinger med tuskaft 52

lek i väv med 4 skaft del 3, marie rolander:  53
37. kuddar i hålkrus och corduroy 
38. kattfotsmattan 54

artiklar

• susanne henriques 6
• tema japan: traditionell sakiori 11 
• nya sakiorivävar: junko kobayashi 13
• och chiyoko kumon 15
• sakiori på väv08 17
• asako ishizaki: när gränser inte finns 18
• yui inoue: transparens 22
• kazuko sekiya: 24 
• japansk influens i svensk textilkonst 25
• bildexposé från väv08 26
• tamako takahashi: handvävande globetrotter 30
• bottentäckevävar 31 
• väv med japanskt silke 41
• våra vävstugor: vävstugan i bollnäs 52
• yrkesvävare på praktik hos les gobelins 55

vävbeskrivningar

handvävt till den lilla, spetsväv och fäll  34
39. bottentäckeväv på barnfäll 36
40. spetsväv till bädden 37
41. glesripsmattan ”sömlinga” 37
42. jullöpare och servetter ”kållered” 39

43. festsjal i japanskt silke  40
44. handduk och löpare till julen 43
45. filt av flera våder 44
varpmönstrade vävar: 47
46. ett skyttlat tyg 
47. glesripsmatta med inplockat mönster 
48. ullacarin lundh: flera vävar i nialinvarp 49
49. Winnie poulsen:  50
att göra det handvävda handvävt, del 1
fina fållar och kanter, grytlappar i varpcord 51
50. gardin från jonlars      54 

te
k

n
ik

er

Bottentäcke, nr: 39
Crêpebindning, nr: 59
Corduroy, nr: 37 
Daldräll, nr: 26, 74
Damast med dragrustning, nr: 13, 60, 61
Diversified plain weave, nr: 86
Droppdräll, nr: 56, 99
Dräll, nr: 15, 63, 83, 98
Dubbelväv, nr: 5, 23, 35, 38, 70, 77, 78, 89
Färgeffekt, nr: 4, 63 
Glesrips, nr: 22, 41
Gåsögon, nr: 100, 101
Halvdräll, nr: 3
Hålkrus, nr: 37, 40
Korndräll, nr: 7 

Kypert, nr: 34 (krympgarn), 57, 71, 
81, 92, 102
Kypertvariation, nr: 1, 31, 44, 76, 
80, 82
Kypert/tuskaft, nr:  2, 
Kuvikas, nr: 103
Myggtjäll, nr: 14
Opphämta, nr: 85
Panama, nr: 75
Rosengång, nr: 17, 18, 20, 21
Rosettväv, nr: 28, 29
Rundväv, nr: 54
Rya, nr: 6, 52, 64, 65, 66, 91
Skuggväv, nr: 33
Slarvtjäll, nr: 25

för att hitta kvalitet och väv, följ siffran framför respektive väv och titta ovan på detta uppslag.

register

Artikel sid 6, 3/08 Beskrivning 26, 3/08 Beskrivning 30, 3/08 Beskrivning 39, 4/08 Beskrivn 45, 4/08S Henriques, 4/08Misao Iwamura, 3/08 Chiyoko Kumon, 4/08

Slingerbindning, nr: 10, 36
Sniljeväv, nr: 69
Spansk spets, nr: 87, 88
Stramalj, nr: 79
Sålldräll, nr: 97
Taquete, nr: 55
Tuskaft, nr: 9, 24, 25, 45, 48, 50,  
51, 53, 67, 68, 71, 84, 93, 94, 95
Tuskaft med flotteringar, nr: 8, 27, 30, 32, 42, 43, 
48, 62, 73, 96  Tuskaft med inplock, nr: 16, 19
Tärningsväv, nr: 11
Varpcord, nr: 49
Varprips, nr: 46, 47
Våffelväv, nr: 58
Broderi, nr: 45, 51, 93, 104
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innehåll vävmagasinet 1/09 innehåll vävmagasinet 2/09

artiklar

•  par i konsten: gerd och henrik allert 6
•  hans krondahl 10
•  textila tankar: trasmattor och tonårsmonster 12 
tema: kläder och vävda tyger

•  tillskärarakademin 13
•  drottning kristinas persiska rock 16
•  kerstin fröberg, kappa med reflexgarn 18
•  malin selander 22
tema: bära förvara

•  kjolväska och sigillpåsar 25
•  danica rahic: vävda väskor i mångfald 28
fläta, väva, fläta, väva:
•  fine mats – flätade mattor på samoa 30
•  fläta på ram 33
•  jakten på kelsch 36

vävbeskrivningar

kreativ vävning med mariana eriksson: 
51. väska med insytt mönster  34
52. väska med ryaknutar  35
53. jacka och halsduk à la kelsch 39
54. vävd ylletröja 40
55. prickig väst i taquete 41
56. duken majblommor i droppdräll 42
57. poncho och generös sjal 44
58. optisk våffelväv 46
59. så kom ett kjoltyg till 47
60. +  61. pläd i damast, en sjal och en filt 48, 49 
62. ullacarin lundh: många vävar i samma varp 
inredningstyger i ull 50 
63. Winnie poulsen:  53
att göra det handvävda handvävt, del 2
drällduk i färgeffekt

artiklar

•  ilse berg, vävare på åland, ”färgstarkt” 6
•  tema: färg, vad är färg? 8
•  indigo – alla tiders färg 10
•  ett indigomuseum och kungen av indigo 11 
•  axel becker – blåfärgaren på helset 12
•  indigo från indien 15
•  purpur – en gudomlig snäckfärg 16
•  yumemurasaki museum 17
•  mästerfärgaren 18
•  purpurfärgare yoshihiko inaoka 21 
•  atlassiden i hotan 22
•  textila tankar: ingela berntsson 24 
•  tema: orientaliska mattor  25
•  peter Willborg – ett liv i mattans tjänst 28
•  konsten att rädda en matta 31
•  åsa pärson, från mattbasar till vävexpert 33
•  kreativ färgning på Wålstedts  35
•  ett besök på vävutbildningen i skara 54

vävbeskrivningar

64. åsa pärson, två mattkvaliteter  36, 37 
65. ghiordes, tibetansk matta 
66. glesrya med jugendlilja  38
67. rutiga sommarmattor 41
68. vävkrokens jubileumshandduk 41 
69. somrig sniljematta 43
70. mjuk kudde i rutig dubbelväv 43
71. en varprandad gardin i blått och vitt 44
72. att varpa med varpsticka 45, 46
73. duka med färg 46
74. viola – duk och gardin 48 
ullacarin lundh, del 3:  50
75. många vävar i bomullsvarp 
76. Winnie poulsen: linneduk i panama/kypert 52

v
ä

v
n

a
d

er

Duk, nr: 15, 31, 56, 63, 73, 74, 76, 83, 85, 89, 92
Dyna, nr: 101
Filt, nr: 30, 45, 58, 60, 61, 86, 102
Fälltäcke, nr: 20, 21, 39
Fönsterskärm, nr: 99
Gardin, nr: 14, 18, 25, 29, 31, 50, 71, 74, 75, 84, 87, 
94
Grytlappar, nr: 49
Halsduk, nr: 10, 23, 28, 53
Handduk, nr: 2, 3, 4, 24, 32, 44, 68, 82
Hängmatta, nr: 35

Kudde, nr: 17, 37, 48, 70, 77, 81
Löpare, nr: 8, 11, 26, 36, 42, 44, 48
Matta , nr: 6, 41, 64, 65, 66, 91
Muddar, nr: 97
Möbeltyg, nr: 7, 19, 46, 48, 62, 96, 100
Ripsmatta, nr: 47
Rumsdelare, nr: 9, 84
Servetter, nr: 15, 42
Sjal, nr: 34, 43, 53, 57, 61, 95
Sängöverkast, nr: 40
Tablett, nr: 78, 79, 84, 93

Trasmatta, nr: 16, 22, 25, 38, 67, 69, 80, 88
Tyg till kläder, nr: 27, 33, 53, 54, 55, 57, 59, 98
Väska, nr: 1, 5, 10, 13, 51, 52, 78
Stickbeskrivning, nr: 90

för att hitta kvalitet och väv, följ siffran framför respektive väv och titta ovan på detta uppslag.

Beskrivn 45, 4/08 Artikel sid 13,
 1/09

Artikel sid 33,
1/09

Beskrivning 58,
1/09

Beskrivning 63, 1/09 Beskrivning 73,
 2/09

Beskrivning 74,
 2/09

register

Axel Becker, 2/09Ilse Berg, 2/09
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innehåll vävmagasinet 3/09 innehåll vävmagasinet 4/09

vävbeskrivningar

77. malou andersson, kudde i dubbelväv 36  
78. tabletter och väska i dubbelväv  38
79. tabletter i stramalj 39
80. mattor i trasor, lin och ull 40 
81. bolster ”randgräs” 41
82. handduk från värö backa 42
83. två drälldukar i samma varp 43
84. gardin och tablett i pappersgarn 44
85. ett vävmönster hittar hem 45
opphämtadrätt från brånalt 46 
86. plockad diversified plain Weave  48
87 + 88. ullacarin lundh: 50 
spansk spets i två kvaliteter

89. Winnie poulsen:  52
att göra det handvävda handvävt

90. sticka en vante 56 

artiklar

på tapeten: 
• märta måås-fjetterström på liljevalchs  6-13
• par i konsten: sara och marianne richter 14
• teknikerna i paracastextilierna 16
• att använda redkam 27
• hemvävda hem, ingrid skagerström 28
tema tagel:
ett material att tämja och tycka om  31
• tagelskjortor i historien 32
• det började med stolar 34
• silduk, tyger och tagel 36
• spinn ditt tagelgarn med en galning! 38
• tageltyger från john boyd textiles 39
• textila tankar av pasi välimaa 49 
• gp:snickeri vävstuga och snickeri 51
• en hyllning till peter collingWood 52
• karin larsson, skapare av en stil 54

91. en ny ”märta mååsrya” 19 
92. julduk i kypert på två partier 22
93. rutiga tabletter 24
94. rutig gardin med korsstygnsstjärnor 24 
95. lottes festväv 26
96. hemvävda hem, möbeltyg 29 
97. snabbvävda julklappar 30
fyra tagelvävar:
98. krage med tagel i dräll 34
99. fönsterskärm i tagel 44
100. stolstyg i tagel och lin  44
101. dynor i samma varp  45
102. hästtäcket bränna gav inspiration 46
103. tagelskjorta i kuvikas 48
104. inspiration av karin larsson 
– annika rudholm skapar mönster att sy 56

Pärmen i vitt konstläder med text i silver har plats för två år-
gångar, det vill säga åtta tidningar + register. Den levereras med 
två valfria årgångsdekaler i silver. Beställningskupong sidan 73.

samlingspärm till vävmagasinet

På hemsidan www.vavmagasinet.se eller här på sidan 73 kan du 
beställa lösnummer av Vävmagasinet.
REGISTRET kan plockas ut och sättas längst fram i en pärm. 

köp lösnummer från tidigare vävmagasin!

artiklar

•  elisabet hasselberg olsson ”stilla landskap” 6
•  märta måås-fjetterström, årets konstverk 9 
tema kyrkotextil:
•  margareta ridderstedt, svensk kyrkotextil 10 
•  åsa martinsson och martin eriksson

den kyrkliga skruden 14 
•  ateljéerna som arbetar med kyrkotextil 16
•  birgitta nordström 18
•  ulla parkdal 20
•  karin jönsson och gunvor johansson 22
•  nya textilier i trönö kyrka 24
•  bårtäcke av pasi välimaa 26
•  hur mår de kyrkliga textilierna? 27
•  textila skatter räddas till eftervärlden 29
•  britt-marie j glyssbos kyrkotextil  32
•  dubbelväv i dubbel funktion 33
•  textila tankar: gunilla lagerbielke 54
•  ny storhetstid för marimekko 55

vävbeskrivningar

för att hitta kvalitet och väv, följ siffran framför respektive väv och titta ovan på sid 38-39.

VÄV
MAGASINET

S c a n d i n a v i a n  We a v i n g  M a g a z i n e

1/08

 RITVA PUOTILA – FIRST LADY I FINSK TEXTIL

 FILTNING I KIRGIZISTAN, SVERIGE OCH ESTLAND   

1/08

register

VÄV
MAGASINET

S c a n d i n a v i a n  We a v i n g  M a g a z i n e

2/08

1700-TALET –  EN NY TID, EN NY SMAK

ROSOR I VÄVNINGEN

2/08

VÄV
MAGASINET

S c a n d i n a v i a n  We a v i n g  M a g a z i n e

3/08

”DALARNA VÄVER – HELA VÄRLDEN VÄVER”

STORT VÄV 08-NUMMER 76 SIDOR

3/08

VÄV
S c a n d i n a v i a n  We a v i n g  M a g a z i n e

MAGASINET 4/08

• TEMA: JAPAN OCH SAKIORIVÄVAR

• BOTTENTÄCKEN FRÅN VÄSTERNORRLAND

4/08

VÄV
MAGASINET 1/09

• TEMA: KLÄDER OCH VÄVDA TYGER

• BÄRA OCH FÖRVARA, VÄSKANS HISTORIA

T E X T I L  T I D S K R I F T

VÄV  E N 
T R Ö J A !

1/09

VÄV
MAGASINET 2/09

• VÄVT MODE I SKARA

T E X T I L  T I D S K R I F T

• PURPUR OCH INDIGO

• ORIENTALISKA MATTOR

2/09

VÄV
MAGASINET 3/09

• ELISABET HASSELBERG OLSSON

T E X T I L  T I D S K R I F T

• ÅRETS KONSTVERK

• SVENSK KYRKOTEXTIL

3/09

VÄV
MAGASINET 4/09

ENGLISH
EDITION

S C A N D I N AV I A N  W E AV I N G  M AG A Z I N E

• HANDWOVENS IN THE HOME

• HORSEHAIR AND HORSEHAIR FABRIC

• DRAWING ON THE KARIN LARSSON STYLE

4/09




