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Matta, trasrya 

 

Väv en matta inspirerad av de gamla slitryorna och trasryorna i Stockholms län.  

De gamla ryorna hade man mest i sängen men nu lägger vi dem gärna på golvet; 

under soffbordet eller vid sängen. Mattan vävs i vävstol med blekt lin i botten och 

de knutna ryanockorna i en salig blandning av garn och tyg! Precis som förr vill vi 

nu ta tillvara och få användning av gamla sparade plagg och restgarner.  

 

 Idé: Anna-Karin Jobs Arnberg och Charlotte Hellsten Husman, 

Länshemslöjdskonsulenterna Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting. 

Formgivning och utförande: Linnéa Hagman Lindström, yrkesvävare. 2011.  
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VÄVSEDEL  

 

Teknik   Trasrya, 70 cm x 120 cm 

Bindning  3-skaftad kypert, ryaknutar 

Varp  A linmattvarp 8/4, blekt från Holma-Helsingland 

Inslag  a bottenväv: lintow 1.5, blekt från Holma-Helsingland,       

b ryaknutar: remsor av tyg och garn 

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

Täthet  Antal varptrådar på 1 cm i skeden:  5 tr/cm 

 Antal inslag på 1 cm av tyget i vävstolen  5 inslag/cm 

Bredd Färdig bredd 70 cm 

 Skedbredd  72 cm 

Varpordning            Totalt antal varptrådar  360 

Inslagsordning  Mellan nockraderna vävs 2.5 cm botten, se instruktion 

Garnåtgång /meter Varp  A 0.65 kg 

 Inslag, botten  a 0.40 kg 

 Inslag, ryaknutar  

Tygtrasor ca 20 x 80 cm/ruta, och garn ca 12 m/ruta. Tips: 

fördela dina färger och kvalitéer till varje ruta innan du 

börjar väva så vet du att de räcker!              

 

 

INSTRUKTIONER 

Varpa gärna med en tråd i taget och gör två varpflätor. 

 Efter pådragningen görs separata stadtrådar, som inte är med på garnbommen. Ta 

två trådar av varpgarnet, något längre än din varp. Fäst trådarna i 

framknytningskäppen och låt dem gå genom skeden men solva dem inte.  

Spänn trådarna genom att hänga tyngder bakom garnbommen. När du sedan väver 

låter du skytteln gå ut under stadtrådarna och över dem in i väven.  

På så sätt blir kanterna lika och trådarna kan användas att justera mattan efteråt. 

 

Klipp remsor av tyg och garn, 10 cm långa och bredd efter kvalité, ca 1-1,5 cm 

breda. Använder du nya tyger, tänk på att tvätta dem innan så de inte fäller när du 

behöver tvätta din ryamatta. Mattan har 15 rutor i 4 färger. Tre rutor på bredden 

och fem på höjden. Varje ruta har 119 ryaknutar. 

  

Väv 5 cm till fåll och sedan 4 cm till kant innan du börjar med ryaknutarna. 

Nockorna knyts i öppet skäl över två höjda trådar, bindningen gör att du kommer 

att knyta alla höjda varptrådar. Knyt vanlig ghiordesknut. Se skiss! 
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Mät in de tre färgrutorna jämnt fördelade över varptrådarna så att det blir en lika 

bred kant av bottenväv runt varje ruta. Om du hoppar över 5 höjda varptrådar i 

ytterkanterna och lämnar 4 höjda varptrådar mellan rutorna blir det 17 st 

ryaknutar för varje ruta. Mellan nockraderna vävs 2.5 cm botten och rutan bygger 7 

nockrader för att bli fyrkantig. 

Tänk på att inte knyta ryaknutarna med samma trampa. Börjar du första raden 

med trampa 1, ta nästa med trampa 2, nästa trampa 3, osv.  

Detta för att invävningen skall bli så lika som möjligt över varptrådarna. 

  

När första raden med rutorna är klara vävs 5 cm botten till nästa rutrad.  

Upprepa så tills du har fem rutor på höjden. 

  

Avsluta med 4 cm kant och 5 cm till fåll. 

  

 

GHIORDESKNUT 

 

 

 

INREDNING 
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MONTERING 

Vik en dubbel 2.5 cm fåll i vardera kortsida och sy ned dem med knyppeltråd. 

 

SKÖTSEL 

Skaka och vädra mattorna, tvätta så sällan du behöver! 
 


