Kabylsk vev med “tretatovering”
Dette trenger du til veven:
Et høvlet trestykke f.eks. bjørk, tykkelse gjerne ca 2cm, eller tykkere. Minimum str
8 x 35cm, gjerne større.
Minimum 5 spikre, ca 75cm lange. En av disse kutter du av hodet på.
Finkornet sandpapir, (f.eks 120).
Bor (litt tynnere enn spikerne), hammer og avbiter.
Slik gjør du:
Puss trestykket glatt på den siden motivet skal tegnes på, og på alle hjørnene.
Merk av plass til spikerne ca. 1,5cm fra den korte enden, med ca. 2cm mellomrom. På
motsatt ende merkes det av på midten, for spikeren uten hode.
Bor hull ca 1cm ned i trestykket, der du har merka opp. Bank
ned spikerne, men ikke helt igjennom trestykket.
Veven er klar til bruk.

Tretatovering (kolrosing)
Du trenger:
Et lite spist og skarpt redskap f.eks en tapetkniv.
En liten bit bark fra furutre.
Treolje f.eks linolje.
gråblyant
Papir eller fille.
Slik gjør du:
Tegn mønster på det ferdig pussa trestykke
Bruk tapetkniven til å risse i strekene på mønsteret.
Når hele motivet er ferdig risset, drar du barkbiten over sandpapiret. Dette blir fargepulver.
Gni pulveret godt inn over hele flata.
Hell på litt olje og smør dette jevnt og godt utover.
Tørk av med papir eller ei fille. OBS denne filla eller papiret må kastes på et forsvarlig sted
fordi den kan selvantennes.

Veving
Du trenger:
Garn. Til armbånd er det fint å bruke et tykt bomullsgarn.
Saks, synål og sytråd.
Et lite skinnstykke eller stoffbit dersom du skal montere dette til armbånd.
Slik vever du:
Begynn med en løkke rundt spikeren nederst. Det skal tres 2 omganger rundt hver spiker
oppe og alle trådene runder rundt spikeren nede. Dersom du bruker en og samme fargen
på begge løkkene rundt en spiker, så blir det en rett stripe av fargen ved vevingen. Bruker
du 2 forskjellige farger på løkkene rundt en og samme spiker, vil det danne seg masker
som ser ut som en v. La to av trådendene være ca. 15cm lange og henge løst ut fra

spikeren nede. Disse blir hjelpetråder når veven blir litt stram når du har ved et godt stykke
oppover.
Velg farge på tråden du vil veve med. Den kommer til å synes som små perler kun i sidene
på båndet. Dette kan bli en fin dekor i seg selv.
Lag skille i veven ved at en av løkkene på spikeren er en oppe, og den andre er nede.
Tre inn innslagstråden i dette skille. Lag nytt skille ved at løkkene bytter plass. De som var
nede skal nå opp. Tre inn innslagstråden og stram passe til i sidene. Fortsett å veve slik.
Du vil merke at renningstrådene blir veldig stramme etter hvert. Løft alle trådene av
spikeren nede og knyt hjelpetrådene fast rundt den hodeløse spikeren. Trenger du løsere
renning flere ganger, er det bare å løsne denne tråden flere ganger og gi litt ekstra lengde.
Dersom du ikke flytter trådene oppover, vil det bli svært vanskelig å veve lengre oppe ved
spikrene. Når du synes båndet er langt nok, er det bare til å løfte det av.
Monter det slik du ønsker. Du kan knyte en knute på trådene og sy over en stoffbit. Pass
på å sy godt fast ned i båndet også.
Et tips til et fellesprosjekt er å bruke en pall som vev. Da kan en person stå oppe på den
ene siden og bytte skille, mens den andre vever. 4 sider kan benyttes samtidig også.
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