
Beredning av ylletyger 
Workshop för Gotlands Vävare
När Söndag den 4 februari 2018
Tid 10:00-14:00 
Var Västerhejde bygdegård
Antal Max 20 deltagare
Pris 100 för medlemmar, 150 för icke medlemmar. 

Innehåll

Denna dag kommer att handla om olika typer av beredningar av ylletyger. Det kommer 
vara kortare föreläsning kring olika ylletyger (exempelvis vadmal/kläde) och vad som 
påverkar beredningen. Vi kommer också att arbeta praktiskt genom att bereda ett tyg 
tillsammans och testa lite olika beredningar och efterbehandlingar. Det kommer att 
finnas många prover att gemensamt titta och diskutera kring.

Olika beredningar som vi kommer prata om:
 Fotstampa
 Valkbräda 
 Dänga tyget
 Valka i torktumlare 
 Valka/bereda i tvättmaskin
 Stampa i vattendriven stamp
 Lämna in för beredning

Olika efterbehandlingar som vi kommer att prata om
 Sträckning
 Ruggning
 Beskärning
 Ångpressning
 Dampning

Att skapa textur med hjälp av beredning
 Rynktrådar
 Knyta in föremål mm



Workshopledare

Marie Ekstedt Bjersing är huvudlärare i vävning på Sätergläntan och har ett pågående 
forskningsprojekt kring äldre vävredskap. Marie har stor erfarenhet att bereda ylletyger 
tillsammans med de studerande. Ibland åker de till Dala Floda och bereder tygerna i en 
vattendrivnaen stamp från 1800-talet, ibland bereder de tygerna själva på Sätergläntan, i
en maskindriven stamp eller i torktumlare beroende på vilket resultat de vill ha.

Läs mer om beredning av ylletyger i VÄVmagasinet 2017:1 där Marie har skrivit en 
artikel. I Hemslöjden 2017:4 finns en artikel kring hennes forskningsprojekt kring äldre 
vävredskap.

Ta med

 Lunch och fika,
 Oömma kläder. 
 Ylletyger som du vill diskutera beredning kring. 
 Mindre filtar/sjalar som du vill rugga upp.

Kommer finnas i lokalen

 Projektor
 En balja som jag kan visa fotstampning  (Åsa har balja, jag tar med mig tyg)
 Ett par ullkardor
 Strykbräde och strykjärn 

Om det finns (ej nödvändigt)

 Trärullar 2-3 st
 Pressjärn och pressbräda
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