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Materiale
Når en skal veve må en velge materialer til renning og innslag.
Det settes ulike krav til materialene ut fra hvilken vevteknikk en
velger og hva produktet skal brukes til. Om det er ull, bomull, lin
eller andre materialer som velges, er det stort sett de samme
kravene som stilles.
Renninga blir utsatt for slitasje under vevinga og krever
garn og tråder med litt fast tvinn. Er renningstrådene for løse
vil vevnaden lett bli ujevn og trådene kan filte seg sammen slik
at det blir loddent. Garnet kan da ryke og det blir vanskelig å
veve. Blander du ulike materialer eller bruker ulike tykkelser
på garnet i renninga, er det viktigste at garnet har mest
mulig lik tvinn og styrke.
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Innslaget er enklere. Her kan du velge alt fra løs ullfiber til hard
metalltråd. Tynt og tykt, løst og fast om hverandre. Det er bare
teknikken og produktets bruk som setter begrensningene.
Det finnes mange ulike materialer, kvaliteter og farger.
Vi har oppgitt forslag til materialer i alle teknikker, men la
deg inspirere og gjør dine egne erfaringer. Det finnes mange
spennende garnsorter, sett i gang og tenk at det meste
lar seg løse!
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En over og en under
Lerret kaller vi bindingen når renning og innslag kommer
like godt fram i stoffet og teknikken er en over og en under.
Innslagsrips er også en over og en under,
men innslagstrådene trykkes tett sammen og skjuler
renningstrådene. Brukes i billedvev med glissen renning.
Renningsrips er også en over og en under, men her er det
renningstrådene som blir synlige. Innslaget trekker renninga
tett sammen i for eksempel båndveving.
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Lerret

Innslagsrips

Renningsrips
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ENKEL VEV
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Veving er systematisering av mange løse tråder i et matematisk
system. Det kan være utrolig vanskelig og tidkrevende.
I dette kapitlet vil du finne mange enkle vevprosjekter som
passer for absolutt alle aldre. Noen er små og kjappe å lage,
andre tar litt lengre tid. Felles for dem alle er at de krever lite utstyr.
Materialer og redskaper er lette å få tak i, så la deg inspirere av
materialer, teknikker og produkter. Tenk enkelt og kom i gang.
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Sugerørvev
Ved å bruke sugerør
kan du veve fine figurer.
Sugerørene gjør det lett
å veve for små fingre
og disse tas ut når
vevnaden er ferdig.

Dette trenger du
Renning: Tykk tråd i f.eks. lin eller bomull.
Makramétråd 12/45, eller legg tynnere
tråd flerdobbelt.
Innslag: Tykt ullgarn som Vamse fra
Rauma, Trollgarn eller Sorte Får fra
Hillesvåg Ullvarefabrikk.
4 sugerør
Ev. knapper, perler og rester
av ullgarn til ansikt.
Slik gjør du
Til menneskene klipper du 2 tråder på
ca. 90 cm og bretter dobbelt. For de mindre
figurene kan du klippe litt kortere tråder
(ca. 70 cm) og klippe litt av sugerørene.
Knytt en knute eller en snurring øverst.
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Tre trådene gjennom sugerørene,
slik at «leddet» på sugerørene kommer
nederst. Knytt alle trådene sammen
med en knute nederst.
Vev den figuren du vil. Du trenger ikke
bruke vevnål til dette. Trådene kan du
feste med nål til slutt. Om du ønsker fletter
eller armer på figuren din, kan du veve inn
løse, lange tråder som du fletter eller
snurrer. Se på bildene for tips.
Dra forsiktig ut ett og ett sugerør.
Knytt knuter nederst ved beina.
Fest trådene. Sy på knapper eller perler
til øyne og brodér på munn og nese om
du vil ha det.
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Kabylsk vev
Enkel teknikk med mange
muligheter. Passer fra
småskoletrinnet og
oppover. Med litt hjelp er
det lett å lage sin egen
vev og beherske teknikken.
Med denne kan du lage ditt
eget armbånd, en hank på
en veske eller lignende.

Dette trenger du
Til veven: En treplanke, 6 spiker, hammer,
en avbiter.
Til vevingen: Glatt bomullsgarn i fine
farger gir godt resultat.
Montering til armbånd: Nål og tråd, knapp,
litt rundstrikk, og en skinn- eller filtbit.
Slik gjør du
Slå inn 5 spiker øverst på planken.
Ikke for tett. Da blir det vanskeligere
å bytte plass på trådene etterpå.
Knip av hodet på spikeren som du
slår inn nederst på planken.

Tre veven: Begynn med en løkke rundt
spikeren nederst. Det skal tres 2 løkker
rundt hver spiker oppe og de runder rundt
spikeren nede. Dersom du bruker én og
samme farge på begge løkkene rundt en
spiker, så blir det en rett stripe av fargen
ved vevingen. Bruker du to forskjellige
farger på løkkene rundt en og samme
spiker, vil det danne seg masker som ser
ut som en V.
Velg farge på tråden du vil veve med.
Den kommer til å synes som små perler
i sidene på båndet. Dette kan bli en
fin dekor i seg selv.
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A

B
V

D

C

Eksempelet viser nummerering venstre brikke,
nummerering høyre brikke se tegning på side 71.

Dette trenger du:
Materiale: Bruk gjerne et garn med god
tvinn. Både bomull, ull og lin kan brukes
til å veve brikkebånd. Ull kan være litt
vanskelig å arbeide med, fordi det kan
gi et litt utydelig skille. Du kan gjerne
bruke både tykt og tynt garn. Når du
vever brikkevev for første gang, kan
det være lurt å starte med et glatt
bomullsgarn.
Redskap: Vevbrikker, maskeholder,
eller store sikkerhetsnåler, snor til å ha
rundt livet, poseklemme, merkepenner
i ulike farger. Det kan også være kjekt å
ha to små skrutvinger, et bandvevfeste og
gjordebånd. Skal du lage ditt eget mønster,
trenger du ruteark og fargeblyanter.
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Lag egne brikker: Brikkene kan lages av
melkekartonger eller en kortstokk. Klipp til
brikkene i passende firkanter, eller bruk
skjæreutstyr, og avrund gjerne hjørnene.
Lag et hull i hvert hjørne med hullmaskin.
Merk halvparten av brikkene med en
V (venstre) og den andre halvparten
med H (høyre). Hvert hull merkes med
en bokstav, A, B, C, D, der bokstavene
i V–brikkene går med klokka og bokstavene
i H–brikkene går mot klokka.
Tips
Merk alle A–hullene med samme farge
i ytterkant av hvert hjørne av brikkene,
B–hullene i en ny farge, og en ny farge
for hvert av de fire hullene.
Se tegning på side 71.

SNOR VEVD PÅ TO BRIKKER
Å veve denne snora er den enkleste
formen for brikkevev. Se bilder på side 69.
Du trenger
2 brikker med 4 hull på hver brikke.
2 forskjellige farger til renningstrådene.
En tredje farge på innslagstråden.
En tråd til å feste renninga i f.eks.
dørklinka, og et tau rundt livet.
Slik gjør du
Renninga skal være med 4 tråder
av hver av de to fargene du har valgt ut.
Bestem lengden selv etter som hva du
skal lage av snora. Velger du en lang
renning, er det lurt å flette den opp før
du begynner å veve med den.

Tre en tråd i hvert hull og det skal være
den samme fargen på en og samme brikke.
Tre de to brikkene akkurat likt, fra undersiden og opp. Legg dem oppå hverandre.
Lag en liten tråddokke av innslagstråden.
Se side 81. Knytt renninga fast til f.eks.
et dørhåndtak og den andre tråden
i tauet som er rundt magen.
Vev på vanlig måte ved at brikkene
snus en kvart dreiing for hvert innslag.
Først snur du alle brikkene fra deg.
Etter 10-12 omganger kan du godt snu
brikkene motsatt vei. Da går tvinden på
trådene opp igjen, samtidig som det blir
ekstra mønster på stripene på snora.

Dersom du synes snora snurrer litt rundt
når du vever, kan du la pekefingeren ligge
inne i skillet til du er ferdig med å tre inn
innslagstråden. Innslagstråden skal veves
som vanlig, en gang fra hver side. Snora
blir allikevel rund.
Dersom du snur en av brikkene slik at
trådene på denne blir tredd motsatt
(høyre og venstre brikker), blir snora flat.
Prøv deg fram med forskjellige garntyper.
Her er det brukt både bomull, trikotfiller
og ullgarn.
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BILLEDVEV
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Billedvev er ikke vanskeligere enn man selv gjør det til.
Man bør ha ei enkel ramme og tråd som egner seg til renning.
Og når renningen har kommet på plass, er det bare å sette i gang.
Noen gode råd og litt grunnleggende teknikk er greit å ha med seg.
Det håper vi at dette kapitlet kan gi. Når det gjelder innslag,
så har vi her holdt oss til vanlig vevgarn, men det er bare å
prøve seg fram. Det viser andre eksempler i denne boka.
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FLATVEV
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Bordbrikke, pute, løper og håndkle
På en renning går det fint å lage flere forskjellige bindemønstere
ved å koble til flere trøer. Denne renningen er i bomull og har striper
i renningen. Trøene er koblet som lerretsbinding, panama og korskypert.
Dette gir 3 forskjellige overflater. Dersom du også varierer med tykkelsen
på garnet, kan du få mange forskjellige vevnader ut av veven.
Passer for barn fra 10 år.
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