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Kudde, Trensaflossa, ”Lilla hjärtat”  

 

Trensaflossa är det skånska namnet på en vävnad i halvflossa på en botten av 

inslagsrips. I sydvästra Skåne vävdes traditionellt sitt- och åkdynor i tekniken. Lilla 

hjärtat är en väv för dig som vill prova på trensaflossa. Den monteras som en liten 

kudde som exempelvis kan användas som nål- eller ringdyna. Det går inte åt så 

mycket garn till väven, så använd gärna dina restgarner i ull.  

 

 

 

 

 

Idé och utförande: Eva Berg, Hemslöjden Skåne AB, bearbetning av 
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VÄVSEDEL  

Storlek Kudde/dyna ca 13 x 16 cm 

Teknik  Trensaflossa 

Bindning  Inslagsrips 

Varp  A Lintråd 20/3  

 Inslag  a Botten - ullgarn 6/1, enkelspolat (t ex Fårö eller Wålstedts) 

b Nockor – ullgarn 6/1, 4 tr tills. eller 2 tr ullgarn, 2 tr tills  

(t ex Brage 7,5/2 eller Wålstedts gobelänggarn 5/2). 

Sked  Antal rör på 1 dm/antal trådar i varje rör  60/10, 1-1 

Täthet  Antal varptrådar på 1 cm i skeden:  6 

 Antal inslag på 1 cm av tyget i vävstolen   25 

Bredd Skedbredd  15,7 cm    

Längd   Vävlängd ca 34 cm 

Varpordning            Totalt antal varptrådar  94  

Inslagsordning  en nockrad och 10 botteninslag  

Garnåtgång /dyna Varp  A ca 0,012 kg 

 Inslag  a ca 0.030 kg 

 Nockor b ca 0,020 kg 

 

VÄVINSTRUKTIONER  

En jämt pådragen och hårt spänd linvarp är viktigt för att få ett bra resultat vid 

vävningen. Inslaget till ripsbottnen skyttlas in och läggs i en vid båge för att väl 

täcka varpen. Ta ett extra nyp i ytterkanten, sträck och för ner inslaget där, så det 

inte bildas öglor i kanten. Trampa om till ett nytt skäl innan du gör tillslaget med 

slagbommen. Blir botteninslaget vågigt kan det bero på för stor båge av inslags-

garnet. Täcks inte varpen är bågen för liten.  

 

Börja och avsluta väven med att väva ca 1 cm med varpgarnet. Fram- och bakstycke 

vävs lika långa, och i ett stycke. Framstycket avslutas efter sista nockraden med 10 

botteninslag, innan du byter färg. Bakstycket väver du enfärgat eller randigt. Du 

kan också väva in smala tvistränder. De skyttlas växelvis med två färger med början 

från samma sida. Klipp ner väven med ca 5 cm långa varptrådar. 

 

MONTERING  

Ta bort lininslaget men spara två inslag och knyt ihop varptrådarna två och två.  

Sy ihop långsidorna från avigan med förstygn, ca 1 cm innanför kanten. Kortsidan 

lämnar du en öppen och fyller kudden med exempelvis kardad stoppningsull. Vik i 

sär långsidornas sömsmån, vik in sömsmånen på kortsidan och sy ihop med 

smygstygn. Det kan vara fint att brodera exempelvis initialer och årtal inuti hjärtat. 

Brodera i så fall innan du syr ihop kudden. 
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 = slät väv

= 2 varptrådar och en nocka, och 10 botteninslag

Fortsätt med baksty cket ↑

 = baksty cke

sömsmån

NOCKOR 

Nockorna knyts med en sammanhängande tråd 

om en sticka, som reglerar nockans längd och 

jämnhet. En vanlig sticka nr 7 är lagom. Nysta 

nockgarnet till små dockor över tumme och 

pekfinger. Mönstret plockar du från vänster till 

höger om du är högerhänt. Nockorna knyts 

över två trådar, se skiss. För varje knut sträcker du garnet i riktning mot dig. 

Skyttla in botteninslaget innan du drar stickan ur öglorna. Öglorna klipper du upp 

efter hand. Det är lättast att klippa i uppspänd varp. 

 

ARBETSRITNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


