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Liten ullrya vävd i ram utan spikar 

 

Väv rya i vävram, praktiskt, enkelt och roligt. Vet du förresten att ryan 

ursprungligen användes i bädden som en ersättning för skinnfällen och att den 

alltid knöts direkt i vävstolen. Vi väver med det fantastiska UllMa-garnet som tagits 

fram speciellt för ryor av Wålstedts Textilverkstad i Dala Floda men du kan 

naturligtvis använda annat garn också. 

 

Idé: Länshemslöjdskonsulent Susanne Harrysson, Västra Götaland. 

Sveriges hemslöjdskonsulenter 2008. 



 

 
Beskrivningen kommer från www.textilhemslojd.se Copyright: Sveriges Länshemslöjdskonsulenter. 

 

LITEN ULLRYA VÄVD I RAM UTAN SPIKAR 

Material Varpgarn - lin 8/3 

 Botteninslag - UllMa mattgarn eller annat ullgarn som inte 

 är hårt tvinnat 

 Nockgarn - (ryaknutarna kallas nockor) UllMa ryagarn eller 

 annat hårdtvinnat ullgarn 

Redskap: Vävram, minst 30 x 30 cm 

 Platt trästicka 

 Sax 

 Linjal 

 

 

VARPA 

Varpbredd 13 cm 

Trådantal 40 trådar 

 

Knyt fast varpgarnet runt översidan av ramen med en vävknut eller råbandsknop. 

Varpa RUNT hela ramen. Lägg trådarna rakt och spänn HÅRT. 

 

Varpa 3 tr/cm. 13 cm x 3 tr = 39 tr (varpa jämnt antal trådar = 40 tr). Fäst slutet av 

tråden genom att knyta runt ramen på samma sätt som när du började. 

 

Gör en kedja tvärs över varpen för att reglera varptrådarnas avstånd: använd 

varpgarnet och börja med att knyta garnet runt ena långsidan några cm från 

kortsidan, därefter ”virkar” du luftmaskor om varptrådarna två och två. Du kan 

använda en virknål eller virka med fingrarna. Avsluta med att knyta kedjetråden i 

motsatta sidan av ramen. 

 

 

BÖRJA VÄVA  

Väv 6 inslag av varpgarnet. Trä garnet under och över varannan varptråd = tuskaft. 

 

Glöm inte att båga garnet något så att det inte drar in i sidorna. 

 

*Väv 6 inslag mattgarn i tuskaft = ca 1 cm 

Knyt en knutrad om två och två trådar = 18 knutar (nockor). 

Lämna de två yttersta trådarna i varje sida (för monteringens skull). 

Upprepa från * 
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NOCKOR 

Du kan knyta nockor med avklippta garnbitar 

eller med en lång tråd och klippa upp nockorna i 

efterhand. Pröva vilket som känns bäst. I den 

bohuslänska ryatraditionen ser nockorna ut som 

på bilden. Man använder en dubbelvikt tråd så 

att ena änden förblir ouppklippt. Detta gör 

nockan mer hållbar. 

 

Med knutarna kan du trycka ner och packa botteninslaget så att inte varpen syns. 

Avsluta med 6 inslag mattgarn och 8 inslag lingarn. 

 

 

MÖNSTER 

Mönstret väljer du själv genom att göra nockorna i olika färger. Pröva dig fram. 

Om du vill ändra dig är det lätt att ta upp. 

 

 

EFTERARBETE 

När du vävt klart klipper du upp varpen på baksidan av ramen så att du får långa 

trådar att knyta med. 

Knyt ihop varptrådarna nära lininslaget. Knyt råbandsknop med två trådar. 

 

 

MONTERING 

Montera exempelvis tillsammans med vadmal och gör en rolig väska eller kudde.  


