Nettverk vev
Vestfold Husflidslag
Kveld med vaffelvev som tema
Nettverk vev arrangerte møte for vev-interesserte i Vestfold og nabofylkene
mandag 7. november på Rødekorshuset i Horten.
84 var møtt fram for å lære mer om vaffelvev. Vaffelbindingen ble mye brukt til
håndklær. Bindingen lager vaffellignende/diamantlignende ruter i vevnaden
med toskaftsflotteringer imellom.
Vi hadde invitert Eli Wendelbo, høyskolelektor ved Høyskolen i Telemark på
Rauland. Hun har hovedfag i tekstil/vev. Hun er leder i Rauland Husflidslag og
underviser også på Norges Husflidslags modulbaserte kurs i vev.
Hun ledet oss gjennom ulike vaffelbindinger med alt fra 5 til 8 skaft. Alt var
vevd opp som prøver med grovt garn slik at det var lettere å se de ulike
bindingene. Særlig vakte 8-skaftsbindingen stor beundring, og undertegnede
var så heldig å få den vevde prøven.
Vaffelbindingen var svært vanlig til håndklær på 1940-tallet og utover, med
hvite kulørte striper. Vaffelhåndklær var en del av utstyret til våre mødre. Disse
håndklærne hadde evnen til å suge opp store mengder vann. Bindingen gir en
svært dekorativ overflate og egner seg til sengetepper. Den har også blitt brukt
til lette kåpestoffer og tørklær. I dag bruker ulike tekstilkunstnere bindingen i
store tepper med f.eks. metalltråd i innslaget.
Eli Wendelbo har vært konsulent for den nye vevboka «Vev vel» sammen med
barnevevgruppa i Rauland Husflidslag. «Barn vever» er et utprøvingsprosjekt i
Ung Husflid, 5. -7. klassetrinn. Hver elev vevde først ei veske, fargene bestemte
de selv. Videre vevde de bl.a. håndklær i vaffelbinding med renning i bomull
12/3. Oppskrifter til oppsettingene finnes i den nye vevboka.
Vi fikk også se eksempler på nye vevnader i vaffelvev fra heftene
«Interiørtekstiler 2» og «Kjærtegn til halsen»: Pledd og hals.

Horten Husflidslag tok seg av den praktiske delen av arrangementet. Det ble
servert minestronesuppe og ikke minst, mange deilige, hjemmebakte kaker.
Det var utlodning med mange gevinster.
Eli ble takket for en inspirerende kveld og Horten Husflidslag for et flott
arrangement. Styret i Nettverk Vev takket videre alle for fremmøtet og minnet
om at neste år er det 20 år siden vi ble stiftet i Holmestrand. Styret består av
Nora-Marie Sogn Wiik, Svarstad, Berit Knai Johansen, Tønsberg og Jorunn
Helgestad, Holmestrand.
Berit Knai Johansen
referent

