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        Handduk (Estnisk), Tuskaft 

 

 

Idén till dessa handdukar fick jag när jag såg bröllopshanddukar från Estland. Det 

var mycket rött och ibland lite grönt, blått och gult. På en del handdukar fanns det 

spetsar och broderier.    

 

Formgivare och Utförande Marion Matiesen textillärare 

Idé : Charlotte Hellsten Husman  

Länshemslöjdskonsulenterna Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting.  
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VÄVSEDEL  

Teknik  Handduk i tuskaft och panama 48 x 90 cm 

Bindning  Tuskaft och Panama  

Varp  A Lin 16/2 blekt  

Inslag  a Lin 16/2, ½blekt, blekt, kulört 

Sked  Antal rör på 1 dm/antal trådar i varje rör  50/10, 1-2 

Täthet  Antal varptrådar på 1 cm i skeden:  10 

 Antal inslag på 1 cm av tyget i vävstolen  8  tr.i tuskaften 

Bredd Färdig bredd 47 cm 

 Skedbredd  48 cm 

 Totalt antal varptrådar  480 

INSTRUKTIONER  

Vi har visat 6 olika handdukar på bilden för att du ska bli inspirerad att väva din 

egen randning. Här kommer ett förslag på inslagsordning till en handduk. 

Inslagsordning  11 cm vitt tuskaft, 10 inslag rött panama, 13 inslag rött 

tuskaft, 10 inslag rött panama, 13 inslag vitt tuskaft, 12 inslag rött panama (lägg 

garn med båge), 

 2 inslag gult panama (lägg garn med båge), 12 inslag rött panama (lägg garn med 

båge), 20 inslag vitt tuskaft,  

*1 inslag rött panama, 1 inslag vitt panama* (4 ggr totalt),  

1 inslag rött panama, 2 inslag blå panama, *1 inslag rött panama, 1 inslag vitt 

panama* (4 ggr totalt), 

1 inslag rött panama, 9 inslag vitt tuskaft, 7 inslag rött tuskaft, 

*1 inslag rött (2 trådar) panama, 1 inslag rött (1 tråd) tuskaft* (4 ggr totalt), 

 2 inslag gul panama  

*1 inslag rött (2 trådar) panama, 1 inslag rött (1 tråd) tuskaft* (4 ggr totalt),  

7 inslag rött tuskaft, 9 inslag vitt tuskaft, 4 inslag rött tuskaft, 

 24 inslag rött panama (lägg garn med båge), 2 inslag vit tuskaft, 24 inslag röd 

panama (lägg garn med båge), 4 inslag rött tuskaft, 10 inslag vitt tuskaft, 24 inslag 

rött panama (lägg garn med båge), 14 inslag vitt tuskaft, 24 inslag rött panama 

(lägg garn med båge),  

Väv vitt inslag tills rätt längd på handduken. 

Garnåtgång /meter Varp  o.125 kg 

 Inslag  0,078 kg 
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Inredning 

 

 

 

Broderi 

 Jag har använt bomullsgarn i olika färger till broderiet men gör som förr och ta det 

som finns till hands. Välj färger som du tycker är vackra tillsammans. Sy 

stjälkstygn, plattsöm, kedjesöm. 

 

 

Skiss till fritt broderi Ritad av Paula Kurenkunnas 

Virkad spets:  
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Här kan du botanisera i gamla gömmor och ta tillvara en spets. Vill du hellre virka 

en ny så titta i virkböcker och tidningar.  

Handduksband 

Monteras i övre fållen på mitten 

Montering 

Vik en 2 cm bred fåll och fålla med små fållstygn för hand. Sy på spetsen med små 

kaststygn. Använder du gamla spetsar till handduken se till att tvätta handduken 

innan montering ifall att de krymper olika 


