Nettverk vev Vestfold
Bekledningsstoffer
Mandag 5. mars møttes ca. 80 vevinteresserte på Oserød skole på Nøtterøy.
Endelig hadde vi lykkes i å skaffe en foredragsholder med stor erfaring i å veve
stoffer til klær. Gunnel Andersson var vevlærer på tekstillinjen ved yrkesskolen
i Skara i Sverige i mange år. Nå har hun eget firma som tar ulike oppdrag innen
veving, også kurs og foredrag: «Textila trådar». Vi hørte foredraget hennes på
den store «Vävmessan i Växsjø» høsten 2017. Der inviterte vi henne til
Vestfold, og hun sa ja med en gang.
Gunnel Andersson ga oss gode råd om hvordan vi skulle veve et
bekledningsstoff. Bruksområdet, hvilke egenskaper man vil at tøyet skal ha,
materialer, tetthet, binding og ikke minst etterbehandling er faktorer å ta
hensyn til. Vevgarnet påvirker tøyets kvalitet. Bomull, ull, lin og silke har ulike
egenskaper. Tenk på at et fast tøy er lettere å sy i, men gir mindre mykt fall enn
et mykere tøy. Alle bekledningsstoffer må ha en form for etterbehandling etter
nedklipping fra vevstolen. For at tøyet skal få et fint fall, fin overflate og være
ferdig krympet før klipping og søm, må tøyet vaskes og damppresses. Tøyet
bløtlegges noen timer før vask: ull i 2 timer ved 30 grader, bomull og lin i 2
timer ved 60 grader. Vask stoffet slik du tenker å vaske plagget, for hånd eller i
maskin. Ikke sentrifuger. Rull det i frottéhåndklær. Dampes når det nesten er
tørt. Tettheten på stoffet er vanskelig å bestemme. Lag derfor først en smal
prøvevev i den bindingen du ønsker, og prøv ulike tettheter på vevskjea. Gjør
etterbehandlingen og se hvilken kvalitet som er best til anvendelsesområdet
som er valgt.
Vi fikk også en oversikt over ulike typer garn som Gunnel brukte i sine
bekledningsstoffer.
Gunnel hadde med seg utallige prøver på ulike bekledningsstoffer. Disse kunne
vi ta på og holde i samtidig som vi fikk tilgang på oppskriftene med de ulike
bindingene. Gunnel hadde jobbet lenge og svært systematisk med
bekledningsstoffer. Hun hadde også med en del lekre, ferdig sydde plagg: lilla

kjole, ulike jakker, bluser, sjal og en lekker poncho i «stramalj». Den sistnevnte
blir det nok flere av her i Vestfold.
Nøtterøy Husflidslag hadde ansvar for servering og lokaler. Vi spiste nydelig
lapskaus og smakte på et stort antall deilige kaker. Til slutt var det trekning av
loddene. Deltakerne ble takket for fremmøtet og ønsket vel hjem.
For Nettverk Vev
Berit Knai Johansen

