
• •
Anvlsnlng

GOBELINVÄVSTOLgolvmodell

Glimåkra' .

~
Akvamatik'

Solvstång

Solvstångshållare

Stålaxel

-Varppinne

Sammanhållande bom övre

o

o

o

o

o
o

o

D

o

Rattkil

Gavel

Ra tt kil

Ratt

Tygbom

Ratt

Garnbom

•

_____Sammanhållande bom nedre

Kil

--M·onte-ra bomhållare och fötter på gavlarna enl. bild.

Skruva fast spärrhakarna i gaveln. Den övre monteras bakåt den
nedre framåt.

Tag höger gavel, stick in ändarna av de sammanhållande bommarna
samt garn och tygbom i resp. hål i gaveln. Passa in bommarnas
andra ändar i den andra gaveln. SE TILL ATT DE SAMMANHALLANDE
BOMMARNA BLIR RÄTT VÄNDA. DVS PILARNA pA TAPPARNA PEKAR UT
'KTHINGEN FÖR KILEN OCH DENIA SKALL SLAs I FRAN VÄVSTOLENS

.~A"SIDA. OBS ÄVEN PILRIKTNING NÄR DU SLAR I RATTKILAR EFTER
ATT HA SATT RATTARNA pA PLATS! Skruva på solvstångshållare
med de stora brädbultarna och muttrar. Sätt isolvstång stål

axel och varppinnar.

vävstolen består av: i gavlar, 2 bomhållare, 2 fötter, 2SQmman-

, .llande bommar, 2 garn och tyg bom (lika), 4 små kilar, 2 större
rattkilar, 2 brädbultar+muttrar, 2 bultar+insticksmuttrar f.
fötter, 2 dito för bomhallare, 6 st centrumtapp f. fötter och
bomhållare, 2 rattar, 2 solvstångshåliare, 1 solvstång (rund
stav, 1 skälsticka (kortare rundstav), 1 stålaxel, st varp

pinnar, 2 mönsterhållare (flata), 2. framknytningskäppar, 2
spärrhakar med fransk skruv för monteringen,
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Extra tillbehör som kan köpas separat
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Om garnbommen skall uttnyttjas
behövs 2 vanliga skälstickor,

1 bunt bomspröt samt en vävsked
ex. 7.5/10. Samtliga dessa delar

av längd som tillåter passage
mellan gavlar.

Gobelingaffel, används för att

packa inslaget vid grövre kvali
teter.



överföring av varpen till vävstolen.

Alla gobelinvävstolar är traditio
nellt utrustade med varppinnar.
Dessa användes för att sträcka varpen,
som då hänger i en fläta bakom väv·
stolen. Med detta system kan indi

viduella varptrådar spännas under
arbetets gång, vi lket är en stor för
del. Men frambomningen blir arbets
sammare, då alla knutar måste lösas

upp och knytas igen.

Om du använder varpbommen i stället,

dras varpen på som i en vanlig väv
stol. Viktigt är att sträcka varpen

hårt, lägga spröt på bommen och se
till att varpen lindas på rakt.--.------

Uppsättning med hjälp av varpinnarna.

Vid beräkning av varplängden måste 100cm läggas till !
för efsingar, 20 cm i början och 80 i slutet av varpen. ~
Häng upp varpflätan runt en av varppinnarna, så att
det omknutna skälethänger neråt. Trä in framknytnings

käppen i det nedre skälet. Fäst käppen vid tygbommen
genom att trä snöret enl. bild. Sträck varppflätan.
Stålaxeln och den hängande skälstickan kan föras in i
det övre skälet. Stålaxeln används vid solvknytningen
ochskall placeras i hålet under solvstångshållarna.

Skälsticka hängs upp i två snören på varppinnarna.
Knyt fast ett långt snöre i höger gavel. Trä genom ett
hål i vänster gavel, genom det övre skälet och till-
baka till vänster sida. Lös upp knytningarna kring

skälet på varpflätan. Fördela varpen på lämligt antal
varppinnar med avseende på varpbredd. Försök att få
varpen mitt i vävstolen. Det gör ingenting om varpen
blir något bredare upptill, men den får ej bli smal-
are. Märk ut vävbredden på tygbommen rakt under de
pinnar som skall användes. Sprid ut varpen. Ta det
antal trådpar som skell gå till en verppinne. Slå en
ögleknut vid bommens överkant. Ta loss varppinnen.

Trä den in i varpen nedanför knuten och spänn varpen
genom att pressatillbaka pinnen på sin plats. Börja
på mitten och gå ut mot båda sidor. Justera tills
hela varpen är sträckt.

var~

larpa med 1 tråd. då kommer var
3nnan tråd att bakom och varannan
framför skälstickan. Detta under
lättar arbetet med kedjan och kny t

,ing av solven.

.ånga varpar göres på en vanlig
farpa, medan kortare kan göras direkt
)å vävstolen. Gör en ögla på tråden.

'äst öglan runt ett av det nedre

:pärrhjulets handtag. För tråden upp
ängs vävstolens sida och lägg skäl
~t runt några av varppinnarna. Knyt

'ör som på bi lden och gör en fläta
IV varpen.

o

skälsticka

stålaxel

rramknytningskäpp
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uppsättning av varp på varpbommen.

Om varpen skall dras på varpbommen måste
den förskedas, så att bredden hålls ut
och trådarna blir jämnt fördelade. För

~~ 1bredden kan gärna vara ett par cm
br~_are än vävbredden.

Trä framknytningskäppen i varpen och

fäst käppen vid bommen med snöre enl.
tidigare.
Skeden kan hänga i snören på varppinnarna

or~ skälstickorna får vara kvar under

s!.. .!n. Sträck varpen ner runt "fotbommen".
Unoer pådragningen läggs bomspröt med

jämna mellanrum. Det är viktigt att se
till att varpen blir jämnt och hårt på-
dragen.
Förskeden kan vara kvar i varpen och er-
sätter i så fall den övre kedjan. Om
skeden tas bort, måste skälstickorna

först flyttas så att de kommer ovanför
skeden och knytas så att de ej faller
ner när varpen klipps upp och skeden
avlägsnas. Slå ögleknutar på varpen.

Knyt fram till tygbommen.

{

Undre och övre kedjan.

För att få en jämn fördelning på varpen

görs en kedja nertill i vävstolen strax
ovanför framknytningskäppen och en ovan
för den hängande skälstickan upptill.
Gör ett nystan av ex. fiskgarn. Virka
luftmaskor med fingrarna. Knyt fast ked

jan i gaveln. När kedjan når fram till

varpen görs den runt varptrådarna par
vis. Håll nystanet bakom varpen och vir
ka framför den. För fina kvaliteter virkas
en luftmaska runt varje trådpar och för

grövre en luftmaska mellan varje tråd
par. Det är viktigt att kontrollera att
tätheten blir rätt. Sträck kedjan och

mät med en linjal. Trådparen plockas i
den ordning de ligger vid snöret i skäl
et. Fortsätt att virka på andra sidan

varpen och knyt fast kedjan i vänstra
gaveln. Gör den övre kedjan på samma
sätt cysnför dcnhän95nde~skätsti~kaD~

Se till att tråd~aren stämmer överens
med den undre kedjans.

Varpens bredd i den övre kedjan kan
vara något bredare än vävbredden

OBS! Ev. stadtrådar dubblas både i
kedjorna och vid solvknytningen.
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Solven.

Arbeta från höger till vänster. Gör ett

nystan av samma garn som till kedjan.
Börja med en stor ögla och fäst den runt
solvstångens högra ände. Lägg garnet 8
gånger tvärs över från ände till ände

på solvstången. Fortsätt med samma tråd
och börja göra langettstygn runt solv
stången 2.5 cm utanför varpen.
När stygnen kommer mitt för den första

varptråden, skall första solvet göras.
För den tråd, som ligger framför stål

staven, åt höger. Gå med nystanet till
vänster om tråden bakom nästa tråd och

stålstaven. För upp nystanet under stål
staven och fullborda langettstygnet runt

de spända trådarna på solvstången. Innan
nästa solv görs måste ett visst antal

langettstygn göras för att hålla rätta
avståndet mellan solven. Gör några solv

-oc~ mät. Fortsätt över hela varpen mat
vänster och avsluta lika som i den högra

sidan. Om tråden tar slut, skarva den
vid solvstången.
Nu har varannan varptråd fått ett solv.
Kontrollera att fnga trådar blivit bort

glömda innan stålstaven avlägsnasl
Klipp bort snöret i skälet. Nu finns ett
skäl som alltid är öppet och regleras med

den hängande skälstickan. Det andra skälet
dras fram med hjälp av solven.
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