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Kudde, ”Blekinge Trädgård”, Rölakan 

 

Detalj av ”Blekinge Trädgård” infälld i en kudde 

 

Blekinge Trädgård är en detalj ur en större bonad kallad "Blekinge trädgård", som i 

sin tur är inspirerad av en ”bänkalänga” som hittades i Kristianopel 1912.  

Mönstret har vävts med många olika bottenfärger till mattor, överkast, möbeltyg 

och kuddar. 

 

Omarbetad och vävd av Irma Enarsson, Karlskrona. 

Idé Lena Andersson, Länshemslöjdskonsulent i Blekinge. 
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VÄVSEDEL  

Teknik  Oliksidig Rölakan 

Bindning  Tuskaft, 2 skaft och 2 trampor  

Varp  A  Lingarn 16/3 eller 20/3 

Inslag  a  Ullgarn 6/1, 3-dubbelt, i totalt 12 färger 

Sked  Antal rör på 1 dm/antal trådar i varje rör  40/10, 1-1 

Täthet  Antal varptrådar på 1 cm i skeden:  4 

 Antal inslag på 1 cm av tyget i vävstolen  10 

Bredd Färdig bredd 25 cm 

 Skedbredd  26 cm 

Varpordning            Totalt antal varptrådar  104 tr 

Inslagsordning  se rutmönster 

Garnåtgång /meter Varp  A 50 g 

 Inslag  a  ca 80 g 

   

 

VÄVINSTRUKTIONER 

VÄVNING 

Du väver med avigsidan upp och gör snärjningar vid varje färgväxling, 

snärjningarna kommer att ligga som upphöjningar på baksida. I väven är 

skedbredden höjden på den slutliga väven. På rutmönstret är en ruta en varptråd 

och ett inslag. Rutmönstret är halva väven när du har kommit till mitten så väver 

du spegelvänt tillbaka, så att blomman blir liksidig.  

 

Gör tussar av varje färg genom att linda en åtta mellan tummen och pekfingret, låt 

den inre tråden hänga och linda runt mitten av tussen med den yttre tråden, på så 

sätt löper den inre tråden fritt och du kan dra ut garnet från tussen utan att behöva 

linda om den.  

 

För att kunna hålla redan på vilken färg som är vilket färgnummer kan det vara bra 

att göra en egen färgkarta och sätta upp på vävstolen så det går lätt och snabbt att 

jämföra tussarna med den.  
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INSLAGSFÄRGER 

Till Blekinge Trädgård behöver du total 12 olikt färgade garner. Garnerna i kudden 

är Möbelgarn 6,1 från Klippan Bergå.  

 

Varför inte göra en egen färgställning? Detta gör du enklast genom att skriva ut 

rutmönstret och sedan prova med olika garner mot varandra och färglägga 

rutmönstret så att du ser att mönstret kommer fram som du vill och inte vissa 

figurer försvinner. 

Du behöver inte så mycket av varje färg utan det är perfekt projekt för att använda 

upp restgarner. Fårö är samma kvalité som Möbelgarnet från Bergå, färgnummer 

hittar du nedan. 

 

GARNÅTGÅNG INSLAG 

Färg  Färgnummer Fårö Gram  

1 1751 -2tr 1029  -1tr 14,4 

2 1020 -2tr 1019- 1tr 32,4 

3 1052 -3tr 2,4 

4 1100 -3tr 4,8 

5 1006 -2tr 1002- 1tr 9,6 

8 1178 -2tr 1170 -1tr 3,6 

9 1171 - 3 tr 3,6 

10 1031 -3tr 0,4 

11 1182 -3tr 4,8 

12 1123 -3tr 0,4 

13 1047 -3tr 0,4 

 

MONTERING 

Väven är monterad infälld i skinn. En återanvänd skinnkappa från 1960-talet fick 

bidraga med skinnet. 
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RUTMÖNSTER 

En ruta = 1 inslag och 1 varptråd 

Vid den streckade linjen vänd tillbaka.   


