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Rundväv på pappskiva 

 

På en av gymnasieskolorna i Jönköping har läraren introducerat ett enkelt sätt att 

väva en liten påse, mobilfodral eller miniprylsamlare utan att ha en vävstol till 

hands 

 

Idé: Lena Gunnarsson, lärare Per Brahegymnasiet, Jönköping. 

Beskrivning: Länshemslöjdskonsulent Eva Landén, Jönköpings län. 

Sveriges hemslöjdskonsulenter 2008. 
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RUNDVÄV PÅ PAPPSKIVA 

Material Garn till varp, förslagsvis vanlig mattvarp 12/6, vit eller svart 

 Garn till inslag, ta gärna några trådar tillsammans, t.ex. en 

 tjockare av ullgarn, två tunna i lingarn/broderigarn el. dyl. 

Redskap Pappskiva ca 2 mm tjock. Storleken på skivan bestämmer 

 hur stort det du tänker väva blir 

 Linjal 

 Penna 

 Sax 

 Ryanål 

 

FODRAL UTAN LOCK 

Klipp till pappskivan. Mät ut och gör en linje upptill och nertill, 5 mm från kanten. 

Där klipps jack från kanten och in mot strecket. Markera först var jacken ska göras, 

drygt 3 mm mellan varje, dvs. på en cm görs tre jack. Markera också vilken sida 

som ska vara ”upp” och vilken som är ”ner”. 

 

Nu ska du ”varpa”. Börja längst upp till höger med att trycka fast garnet i första 

skåran. Sedan ska tråden ner, runda pappskivan, där den trycks fast i skåran i 

nederkanten längst till höger. Tillbaka upp på ”baksidan”, använd samma skåra 

som innan, tryck fast tråden där och runda sedan direkt och tryck fast tråden i 

tomma skåran bredvid. På så vis blir det öglor mellan jacken i överkanten, men inte 

i nederkanten. Fortsätt så tills alla jack i över- och nederkanten är fyllda. Avsluta i 

nederkanten och fäst i det sista yttersta jacket, där det alltså blir dubbla trådar. 

Anledningen till detta är att man måste ha ojämnt antal trådar för att det ska 

fungera utan vävfel när man väver! 

 

Nu är det bara att trä nålen och börja väva, under en tråd, över en tråd varvet runt. 

Du fäster startändan genom att trä dubbelt en liten bit. Fortsätt väva runt, runt. 

Om tråden på nålen/inslaget tar slut är det bara att trä på nytt garn och fortsätta, 

trä dubbelt som du gjorde när du fäste startändan. Packa ihop inslagen väl. När det 

inte går att trä in nålen längre är väven klar.  

 

Då pillar du ur ”öglorna” från jacken i överkanten och tar loss väven från skivan. 

Ditt fodral har nu en fin överkant och sitter förhoppningsvis ihop i nederkanten! 

Det enda du behöver fästa är varptråden från början och från slutet. Trä in dessa 

dubbelt i varpriktningen, så är arbetet klart! 

 

  



 

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

 

FODRAL MED LOCK 

Klipp till två pappskivor, den ena längre än den andra. Det är på den längre skivan 

som locket sedan vävs. Lägg ihop skivorna så nederkanten ligger kant i kant. Varpa 

som föregående, men eftersom skivorna är olika långa har du nu två olika 

överkanter med jack där tråden ska runda. Väv runt tills du nått locket, där väver 

du fram och tillbaka. 

 

TIPS 

Om fodralet ska passa till en mobiltelefon är det bra att mäta den så att inte 

fodralet blir för litet. Mät runt tjockaste delen och lägg till 5–10 mm krympmån. 

Detsamma gäller höjden. 

 

Har du två skivor kan det vara bra att tejpa ihop dessa innan varpningen så glider 

de inte! Stoppa gärna ner en liten kartongbit emellan, det går lättare att komma åt 

att varpa om man har ett litet avstånd mellan skivorna. 

 


