LINUM USITATISSIMUM L – DET HÖGST NYTTIGA

– Det var väldigt tursamt att det sammanföll, menar hon, annars hade det kanske inte varit möjligt att väva så mycket oblekt
när Växbo Lin precis hade startat upp. Senare, då alla ville ha färg
och ljust, så hade det varit svårare.
Nu, 2010, är det återigen det oblekta linet hon vill arbeta vidare med. Det är där linets karaktär kommer fram som bäst,
menar hon.
– Linet har så fantastiska egenskaper. När man manglar tyget
får det en fantastisk glans och tungt fall. Ingenting är så vackert
som det.
Hur var det då att göra den mangelfria duken?
– Jag var osäker på om det skulle gå, jag tyckte det var tråkigt

att missa linets kvalitet när det manglats. Samtidigt är det så att
alla inte manglar en duk. Jag insåg att många inte vågar köpa en
linneduk för att de är rädda att inte kunna sköta den. Då var det
ju bättre att göra en som är vacker även när den inte manglas.
– Jag är jätteglad nu, jag tycker att den fungerar. Och vill man
mangla den, så kan man!
Vad tror du om framtiden?
– Jag tror att det stora intresset för linet kommer att finnas
kvar. Det man kan oroa sig över är odlingen. Det är väldigt arbetskrävande att odla lin och då gäller det att det finns människor som vill fortsätta med det.

VARPA MED LIN:

Ingela Berntsson visar sina knep att varpa med lin.

Vänd vid bortersta vändpinnen så att det finns rikligt med
garn vid förskedning.

... och under på väg ner. OBS! korsa inte trådarna.
Varpa inte mer än 50 cm vävbredd åt gången.
Vid bredare vävar gör fler varpar.

Varpa allt samma dag.
Knyt om med en hård knut vid VARJE stötta.

Knyt mitt på stöttan så är det lättare att se om
det blir jämnt pådraget om flera varpar dras på samtidigt.

vävmagasinet

2/10

▲

Varpa med 2 trådar och håll garnet väl sträckt.
Lägg linet på ovansidan när du går upp....
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