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Sängmattan ”Blomma” 
 
 

 
Foto: Ann Hammarberg 
 
 
Sängmattan ”Blomma” är vävd i finnväv/figural dubbelväv. Mönsterbilden är 

inspirerad av en större matta från 1840-talet som finns i Bohusläns museums 

samlingar. Mönstret till den mattan är troligen hämtat från någon av de vävböcker 

som familjen Ekenmark gav ut mellan 1826-1843. 

Vi har vävt två sängmattor och valt olika kvalité på garnerna, dels Åsborya från 

Borgs vävgarner i mattan som visas på bilden och dels Åklegarn (Norsk 

Kunstvevgarn) från Sätergläntan som fanns kvar från ett tidigare projekt, enligt 

principen man tager vad man haver. Åklegarnet är delvis handfärgat. 

 

Det finns en kortfattad beskrivning om hur man väver finnväv.  

Se Vävinstruktioner. 

 

Idé och utförande: Annika Andersson, Textilformgivare, Tollered 

Länshemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland (Slöjd i Väst) 

 

http://www.textilhemslojd.se/


 

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

 

 

VÄVSEDEL 
 
Teknik  Sängmatta i Finnväv/figural dubbelväv  

Färdig storlek: Turkos – grön matta 55 x 89 cm, Åkelmattan blir 
lite större 

 
Bindning    Finnväv, 4 skaft och 4 trampor 
 

Turkos – grön matta  
Varp   A  Åsborya fgnr 4080, Borgs Vävgarner 1200m/kg  
            B  Åsborya fgnr 4028, Borgs Vävgarner 1200m/kg  
Inslag   a  Åsborya fgnr 4080, Borgs Vävgarner 1200m/kg  

b  Åsborya fgnr 4016, Borgs Vävgarner 1200m/kg  
 

Åklemattan 
Varp   A  Åklegarn, naturvitt, Norsk Kunstvevgarn 800m/kg 
            B  Åklegarn, handfärgat I, Norsk Kunstvevgarn 800m/kg 
Inslag   a   Åklegarn, handfärgat II, Norsk Kunstvevgarn 800m/kg 

b   Åklegarn, handfärgat I, Norsk Kunstvevgarn 800m/kg 
 
Sked             Antal rör på 1 dm: 30/10, 1 tråd i solv och 2 trådar i rör (en tråd 

från varje lager) 
Stadträdning: 3 tr i rör 1 ggr i varje sida (2 tr från överlagret och 1 
tr från underlagret) 

 
Täthet            Antal varptrådar på 1 cm i skeden:  6 – 3 i varje lager 
                           Antal inslag på 1 cm av tyget i vävstolen  3,5 inslag i varje lager 
 
Bredd            Färdig bredd    55 cm 

Skedbredd   62 cm 
 
Varpordning   
Turkos – grön matta  

fgnr 4080   182 tr 
  fgnr 4028   184 tr 
  
Åklemattan   

handfärgat I   182 tr 
  naturvitt   184 tr 
 

Totalt antal varptrådar   366 tr 
 
Inslagsordning  se mönsterblad 
 
Garnåtgång   
Turkos – grön matta  

Varp Åsborya fgnr 4080   ca 150 gram/meter 
fgnr 4028   ca 150 gram/meter 

                        Inslag Åsborya fgnr 4080   ca 160 gram per matta 
    fgnr 4016   ca 160 gram per matta 
Åklemattan   

Varp Åklegarn   ca 250 gram per färg/meter 
Inslag Åklegarn                ca 250 gram per färg per matta 
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Solvordning, trampordning och trampuppknytning 
 

                             väv i överlagret  

                               

                             plocka i underlagret  

                             väv i underlagret  

                               

                             plocka i överlagret  

                             varje lager var för sig utan plock 

                               

                               

                               

                               

                               

                                de två lagren vävs ihop 

                               

                        

                                          

                                          

                                          

                                          

                        

    överlagret                   

    underlagret                   
 

Uppknytningen går även att göra på 4 trampor (se bild trampa 2-5) – trampa 1 

motsvarar då att man dubbeltrampar på trampa 1 och 2, trampa 6 motsvarar att 

man dubbeltrampar på trampa 3 och 4. 
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VÄVINSTRUKTIONER  
 
 
Hur man väver finnväv  

Mönstret bildas genom att de två varparnas trådar byter plats – detta sker genom 

plockning med två spröt. Med hjälp av dessa får man de två varparna att byta plats 

efter ett givet mönster. 

Höj och sänk (plocka) alltid jämnt antal trådar. 

 

Börja (och avsluta) med att väva ihop varparna genom att låta det mörka och ljusa 

lagret byta plats, använd en skyttel. Se trampordning.  

 

Väv därefter varje varplager för sig, använd en skyttel till varje lager.  

Det är viktigt att komma ihåg att man plockar i det ljusa lagret för att väva i det 

mörka lagret – de trådar i det ljusa lagret som inte ska synas plockas bort = läggs 

under plocksprötet.  

När man ska väva i ljusa lagret plockar man i det mörka lagret – de trådar i det 

mörka lagret som ska synas plockas upp = läggs på plocksprötet. 

 

Ljust mönster börjar alltid på ljust inslag utom när det består av endast ett par, då 

börjar det på nästföljande mörka inslag. 

Glöm inte att det alltid är vartannat ljust och vartannat mörkt par inslag. 

 

Mönster: se mönsterblad 

 
Ljusa lagret = underlagret  
 
Trampa upp och plocka i den mörka varpen.  

 

Räkna de lodräta rutlinjerna och plocka upp rätt antal över sprötet. 

Varje lodrät rutlinje symboliserar 2 varptrådar. 

 

Sätt sprötet på högkant och för in det andra sprötet i samma skäl men bakom 

skeden. 

 

Drag ut det första sprötet och trampa om till motsatta skälet. De sänkta mörka 

varptrådarna bildar då ett nytt skäl under de ljusa. 

 

För in de första – nu lösa – sprötet. 

Inga ljusa varptrådar får finnas under detta spröt. 

Väv två ljusa inslag. 
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Mörka lagret = överlagret 
 

Trampa upp och plocka i den ljusa varpen.  

 

Räkna de lodräta mellanrummen och plocka upp rätt antal över sprötet. 

Varje lodrätt mellanrum symboliserar 2 varptrådar. 

 

Sätt sprötet på högkant och för in det andra sprötet i samma skäl men bakom 

skeden. 

 

Drag ut det första sprötet och trampa om till motsatta skälet. De sänkta ljusa 

varptrådarna bildar då ett nytt skäl under de mörka. 

 

För in de första – nu lösa – sprötet. 

Inga mörka varptrådar får finnas under detta spröt. 

 

Väv två mörka inslag. 

 

Drag ut båda spröten. 

 
 
Att läsa mönsterbladet (se bilaga) 

 
De lodräta linjerna på mönsterbladet symboliserar det övre lagrets varptrådar, 

varje linje = 2 varptr. 

De lodräta mellanrummen på mönsterbladet symboliserar det undre lagrets 

varptrådar,  

varje mellanrum = 2 varptr. 

De vågräta linjerna på mönsterbladet symboliserar det övre lagrets inslag, varje 

linje = 2 inslag 

De vågräta mellanrummen på mönsterbladet symboliserar det undre lagrets inslag,  

varje mellanrum = 2 inslag 

 
Montering 
 
Spänn upp mattan och låt ligga under fuktig duk. Kasta kanten med varpgarnet och 
klipp en kort frans. 
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