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Barnfilt  

 

 

En barnfilt ska vara lätt att tvätta och kunna tvättas många gånger, därför valde jag 

att väva den av bomullsgarn som är miljömärkt.  Ateljé Huskroken importerar 

garnet från Peru där självägande bönder odlat bomullen på ett ekologiskt vis. Hos 

Ateljé Huskroken handfärgas garnet på ett för miljön skonsamt sätt och de sparar 

på el och vatten. Garnet har fått Naturskyddsföreningens Bra Miljöval märkning. 

Mera uppgifter hittar du här www.huskroken.com/ . 

För att få en mjukhet och en luftighet i filten valde jag att väva den i korndräll som 

ger flotteringar över tre trådar. Den här beskrivningen är gjord till en liten barnfilt 

men det är lätt att räkna om bredd och längd, samt trådantal till en vuxenfilt. 

 

 Idé och utförande: Länshemslöjdskonsulent Birgitta Nygren, Gotlands län 

 

 

http://www.huskroken.com/
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 VÄVINSTRUKTIONER. 

Börja väven med tolv inslag av vitt garn, dessa kommer sedan att ingå i fållen, och 

fortsätt så med den mörkgröna kulören. Följ därefter inslagsordningen men se till 

att avsluta filten med 12 inslag vitt.  

När filten är nedklippt kastar du kanterna, gärna för hand. Kanta filten med ett 

bomullstyg i passande mönster och kulör. Köper du ett nytt tyg så tvätta det först. 

Klipp till tyget dubbelt så brett som den vita rutan plus två fållar. Bredden blir lika 

som vävbredden plus fåll. Vik till tyget och pressa in fållar. Sy med små kaststygn 

fast bandet på filten först på ena sidan och sedan på den andra. Se till att bandet 

ligger exakt mot den kulörta vävda randen.  

                

                

                

VÄVSEDEL  

Teknik  Korndräll 

Bindning  Korndräll på fyra skaft  

Varp  A  Bomullsgarn 8/4 Mörkgrönt nr A 015 

 B  Bomullsgarn 8/4 Vitt nr 00 

 C  Bomullsgarn 8/4 Ljusgrönt nr A025 

Inslag  a  Bomullsgarn 8/4 Mörkgrönt nr A 015 

b  Bomullsgarn 8/4 Vitt nr 00 

c  Bomullsgarn 8/4  Ljusgrönt A 025 

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  6 

Bredd Färdig bredd  65 cm 

 Skedbredd  70 cm 

Varpordning              

A 14    6    14 

B  12  12  12  12  

C   6    6   

 Totalt antal varptrådar  418 

Inslagsordning  12 inslag b, 6 inslag a, 12 inslag b, 6 inslag c, osv. Avsluta 

med 12 inslag b. 

  

Garnåtgång /meter Varp  A 0,066 kg 

  B 0,200 kg 
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  C 0,050 kg 

 Inslag  a 0,050 kg 

  b 0,180 kg 

  c 0,050 kg 

 

VÄVINSTRUKTIONER  

Solvnota och trampuppknytning 

x      x  x           x 

 x    x    x    x     x  

  x  x      x  x     x   

   x    x    x     x    
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TRAMPA LIKA SOM SOLVNINGEN
 


