
Väva band med bandgrind
Kursplan

Fyra träffar – varannan lördag. 
Vid varje träff går vi igenom en sorts band. För varje träff gäller att vi gör en kort varp och 
kommer i gång med vävningen. Vi varpar ännu en kort varp att väva mellan träffarna. Vi 
kommer att använda ullgarn i olika grovlekar.

Kursmaterial: Beskrivningar på de band vi ska väva.
Cirkelledare: Åsa Martinsson

Träff 1
Genomgång av redskap och material.

Släta band
Genomgång hur ordningen på trådarna i varpen påverkar utseenden på
bandet.

Vi varpar ett smalt band.
Genomgång hur bandgrinden träs och hur vävningen går till.

Varpning av ett band för att väva hemma.

Träff 2
Mönstrade band
Band där mönstertrådarna plockas uppåt resp. neråt. Bandet blir då lika på
rät- och avigsidan.

Under träffen väver vi ett band med prickar för att få in tekniken.

Vi varpar ytterligare ett band med lite mer
mönster och går igenom hur det ska vävas. Det
finns två förslag med beskrivning att välja
mellan. Man kan också välja ett helt eget band.



Träff 3
Mönstrade band
Band där varannan tråd är en mönstertråd som plockas upp.
Ofta är varpen i två färger. Banden blir oliksidiga.

Här gör vi en längre varp och provar flera olika mönstringar.

Utifrån detta planeras den varp man väver hemma.

     

Träff 4
Band med hoppor
Band med hoppor väver man med speciella grindar, tvåhålsgrindar eller
Stoorstålkas grind Sigga.

Om man inte har en sådan, eller vill skaffa, kan man välja att väva snoddar
eller de fina banden med en rörformig kant.

     

Vi avslutar med en mer allmän diskussion om band.

Övrigt
Har man bandgrind tar man den med sig.
Det finns bandgrindar från Stoorstålka till försäljning.

Vi väver med ullgarner under kursen, Möbelåtta 8/2 och redgarn 20/2. De garnerna 
kommer att finnas i en hel del färger att välja mellan. Material till de två banden för varje 
träff ingår i kurskostnaden 200 kr. Garn till längre band kan köpas under kursens gång. 
Hemma kan man testa med andra garner.

 Vi samarbetar med ABF 


