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Bestickfodral, dubbelväv 

 

Att har ett lyxigt bestickfodral att linda in picknickbesticken eller mormors gamla 

silverbestick i är något man kan önska sig. Dubbelväven är utmärkt att använda sig 

av, eftersom facken är färdiga, när man tar ner väven och det är roligt att väva. 

Att det är en asymmetrisk dubbelväv gör det ännu mer spännande, därför att man 

har dubbelt lager bara på en del av varpen. 

Man kan använda fodralet även till pennor, penslar, verktyg eller stickor! 

Idé och utförande: Marianne Käfer, Kristdala / Kalmar län. 

 

VÄVINSTRUKTIONER 

Det här är ingen färdig väv eftersom du själv bestämmer, efter dina egna behov, hur 

det kommer att se ut. Fackets bredd i min väv är 4 cm, men du bestämmer hur 

breda de ska vara i din väv, kanske har dina bestick större handtag och hur många 

fack vill du har i din rulle? 

Börja väva 4 tuskaftsinslag för att fästa trådarna. Som fåll väver man ett fack, sedan 

vävs så många fack man behöver. Mellan facken vävs 2 tuskaftsinslag och på slutet 

ett fack till, som blir fåll, avsluta med 4 tuskaftsinslag för att fästa trådarna. 
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Obs ! Tänk på inslagsriktningen. Efter första inslaget i färg, så gå under svarta 

tråden på högra kanten, innan du skyttlar in andra inslaget i färg! Så låser man 

facket. Alla 4 inslag, som är ritade, är en inslagsföljd och måste vävas. Först efter 

dem kan man gå över till tuskaft som mellaninslag. Använd gärna spännare! 

Väv passande band och fålla väven. 

 

VÄVSEDEL  

Teknik  Bestickfodral i dubbelväv 

Bindning  asymmetrisk dubbelväv (i tuskaft) 

 4 skaft, 6 trampor → kontramarch krävs 

Varp  A Lingarn 16/2 i svart 

 B Lingarn 16/2 i valfri färg 

Inslag  Samma som varp 

Sked  80/10, 1-1 , 1-2 & 1-3     se solvnotan 

Täthet  16 tr / cm    →    8 tr / lager i varpen 

 Antal inslag cirka 6 - 7 tr / cm av tyget i vävstolen 

Bredd 35 cm 

Skedbredd 36 cm 

Varpordning  

 

 

 Totalt antal varptrådar  394  

Inslagsordning  se solvnotan 

Garnåtgång/meter Varp             A    0,055 kg     Inslag           a   0,050  kg 

                                                            B    0,020 kg                          b   0,016  kg      

Solvnota  

                         

                        tuskaft =  

                        mellaninslag 

                        fack = 

                        väv till 

                        önskad 

                        höjd 
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 II     II                   
II                         
    II                     
                

 
2 tr/rör   1 tr/rör    3 tr/rör                 2 tr/rör 
  x 1          x 92             x 1                            x 25 
 

II = 2 tr solv                                                                               eller      = inslagsriktning 

A svart 188  1  1  1 290 tr 
B färg  2  2  1   104 tr 
      x 100  


