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Vavstolsstativet saxas upp och sta-
tivet med skaften hakas pfl. Tyg- och
garnbommen trbs in i vbvstolen och
fbstes med sprint ar.

Hdr ser ni i bitd och text alla de
viktigaste momenten vid uppsbtt-
ningen av vbven till det tuskafts-
vbvda tyget:

BRAATTVETA

O "I vdvstolen" del 1 av Anna Skeri-Mattsson
och Ingrid Osvald-Jacobsson, LTs Fdrlag, pris
7:50, ar en bok dbr nybcirjare kan lara sig det
mesta om uppsbttning av vdvar)rnaterial, nytto-
och konstv avar m.m.
O Varpning: Fcir endast ca 11:-, efter 5:40 per
timme, kan man bestblla varp tilt 10 m enfiirgat
ulltyg pA hemsloj dsfcireningar landet runt.
O Uppsdttning av vbv: En oerhijrt fin service
fcir nyborjare l6mnas av alla hemslojdsfijrening-
ar. For endast ca 6:- per timme kan man "hyra"
en konsulent som kommer hem och ger all be-
hovlig hj iilp.
O Beredning: Vissa tyger fordrar beredning.
Den utfiirs av alla hemslcij dsfcireningar, samt
Bergi Fbrgeri och lJllspinneri AB, Stora Skedvi.
O Adresser till hemsliijdsfijreningar hittar ni
i telefonkatalogen under rubriken "Handarbe-
ten, Hemsliijd och Konstsltijd".

1

W

Trd fast vbvsnijren i garn- och
tygbommen. Sndret frfln garn-
bommen skall gfr runt nedre
strdckbommen och lbgges i tre
ciglor runt en av de tvi kraftiga
avfasade kd,ppar som levereras
med vd,vstolen.

Kolla att kbPparna
ligger parallellt
med vbvstolen.

Trd pFr solven pfl skaften
(lossa pfl en av de tvfl
metailtenar som hiller
ihop skaftramen). I detta
f all rdcker det med tvfl
skaftramar, pf, tatare
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fyra. Fordela solven lika
mellan skaftramarna.

Varpen levereras i form av en flbta,
i vars ena bnde trfldarna ligger i
kors och bildar tvi dglor, det s.k.
skblet. Trd in en skdlsticka i varje
iigla (kdpparna med hel i kortsi-
dorna som levereras med vivstol-
en).Knyt ihop skdlstickorna och
lossa omknytningarna i sk61et.

FORSKBDNING

Stell skeden vinkelrdtt
mot ett bord. Ett stryk-
j irn t,ex. bildar ett ut-
mbrkt stod. Lbgg varpen
pf, bordet, sprid ut skb-
let och tra igenom 6gla
for tigla med hj elp av
skedkroken fr&n hiiger
till vdnster.

Eftersom varje iigla i vf,r varp
bestflr av sex trfldar, trbs en
iigla in i vart 6:e mellanrum i
skeden.
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Sett in skeden i slagbommen,
med varpen vdnd si att ciglor-
na pekar bakflt i vdvstolen. Fiir
6ver varpen till kiippen med de
tre ciglorna av vbvsntjren, se
bild 1. Sprid ut varpen jdmnt
och kontrollera att skeden sitter
mitt i slagbommen.

SKALET BYTES:

De bbgge hopknutna skblstic-
korna, som ligger framftjr ske-
den, flyttas nu bakom skeden.
Till detta moment behiiver man
en medhj Slpare, som ocksEr
assisterar vid pf,dragningen av
vdven. En person hflller varpen
hflrt strickt, medan den andra
lossar hopknytningen av skbl-
stickorna. Stell sk6lstickan
ndrmast skeden p5r hcigkant, si
att en lucka bildas 6ven pfl
andra sidan skeden. Trb in en
provisorisk kbpp, byt till skdl-
stickan, samt overfor dven den
andra stickan si att skblet
bildas bakom skeden. Knyt
ihop sk6lstickorna.

pAnnnGNING:

Skaka ut varpen , tag spj 6rn
med foten mot vdvstolen <-rch

hell den i ett fast grepp. Varpen
skall vara j 6mnt spdnd ijver
hela bredden.

Bcirj a rulla pfl varpen. Ldgg
kdppar under hela forsta var-
vet fiir att inte tr&darna skall
skava pfl sntirknutarna och dbr-
igenom bli ojdmnt spanda. Drag
pfl varp€h, 16gg ett par kbppar
emellan di och df, om tridarna
visar en tendens att skbra in
i varandra. Rdcker inte kbppar-
r&, som levererats med vdvsto-
len till, kan man l&ta ett tjockt
omslagspapper folj a med i rul-
len.

Sk6lstickorna skall
under hela pfldrag-
ningen befinna sig
ndra skeden, och
f hr ej fcilj a med
varpen runt.

Nbr varpen 6r p6dragen
klipper man av iiglan pA

varpen, drar hela varpen
genom skeden, samt kny-
ter fast en av skilstic-
korna pfl vbvstolen. Det
6r viktigt att skdlstickor-
na sitter kvar under solv-
ningen.

SOLVNING:
Knyt upp de s.k. hdstarna
(som hiller skaften pi
plats) i bekvhm hojd fiir
solvningen.

Fell ihop vdvstolen med
hj iilp av spdrrha.karna
som har 2 hack, si att
solven blir lettetkornlig.
Pe den har vdvstolen ar
det, till skillnad frAn
andra stora, enklast att
solva bakifrin. Tag trh,-
darna en och en i den ord-
ning de ligger i skdlet,
cch rra dern igenom solv-
dgonen efter ett visst
system, beroende pfl vil-
ket slags mtjnster man
skall vdva. Till virt tu-
skaftsvdvda tyg solvar
man 1, 2, 3, 4 (trar in en
trid i forsta skaftets
solv, en i andra o,s,v.).
Justera sed an skaften
sfl att solvtigat st$r unge-
fdr mitt i skeden.

SKEDNING:
Sitt pf, framsidan av
vdvstoien och trd med
hj iilp av skedkroken varp
trAdarna genom skeden i
den ordning de sitter i
solven. Arbeta frin hiiger
till vdnster och knyt
samman varptr&darnas
liisa knutar.

FRAMKNYTNING:
Lossa knutarna
och knyt fast trid-
grupperna runt
den frdmre grova
kbppen. Knyt fdrst
mitt pi kdppen,
ddrefter i var sida.
Fortsdtt tills hela
varpen ar j Smnt
och spdnt knuten.
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Vd,vstolsstativet saxas upp och sta-
tivet med skaften hakas pfl. Tyg- och
garnbommen trbs in i vdvstolen och
fdstes med sprint ar.

Hdr ser ni i bild och text alla de
vikti gaste momenten vid uppsett-
ningen av vbven till det tuskafts-
vbvda tyget:

BRAATTVETA

O "I vdvstolen" del 1 av Anna Skeri-Mattsson
och Ingrid Osvald-Jacobsson, LTs F cirlag, pris
7:50, ar en bok ddr nybdrjare kan lara sig det
mesta om uppsdttning av vbv ar, material, nytto-
och konstv avar m.m.
O Varpning: Ftjr endast ca 11:-, efter 5:40 per
timme, kan man bestblla varp till 10 m enfiirgat
ulltyg pfi hemslcij dsforeningar landet runt.
O Uppsdttning av vbv: En oerhijrt fin service
frir nybtirjare l6mnas av alla hemsldjdsfijrening-
ar. Fijr endast ca 6:- per timme kan man "Ityra"
en konsulent som kommer hem och ger all be-
hovlig hj blp.
O Beredning: Vissa tyger fordrar beredning.
Den utf cirs av alla hemsloj dsfiireningar, samt
Bergi Fdrgeri och Ullspinneri AB, Stora Skedvi.
O Adresser till hemslcijdsfcireningar hittar ni
i telefonkatalogen under rubriken "Handarbe-
ten, Hemsldjd och Konstslbjd".
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Trb fast vbvsniiren i garn- och
tygbommen. Snoret frin garn-
bommen skall StL runt nedre
strbckbommen och lbgges i tre
6glor runt en av de tvfr kraftiga
avfasade kbppar som levereras
med vd,vstolen.

Kolla att kbpparna
ligger parallellt
med vbvstolen.

Trb pfl solven p5 skaften
(lossa p5r en av de tv5
metalltenar som hflller
ihop skaftramen). I detta
f all rbcker det med tv6
skaftramar, pfl tdtare
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fyra. Fiirdela solven lika
mellan skaftramarna.

Varpen levereras i form av en flbta,
i vars ena Snde tridarna ligger i
kors och bildar tvi 69lor, det s.k.
skblet. Trd in en skdlsticka i varj e

iigla (kdpparna med hel i kortsi-
dorna som levereras med vbvstol-
en).Knyt ihop skblstickorna och
lossa omknytningarna i sk61et.

T.ONSKEDNING

Stell skeden vinkelrbtt
mot ett bord. Ett stryk-
j 6rn t.ex. bildar ett ut-
mbrkt sttjd. L6gg varpen
pA bordet, sprid ut skb-
let och trb igenom iigla
fdr 6gla med hj iilp av
skedkroken frfln hiiger
till vdnster.

Eftersom varje iigla i v6r varp
bestflr av sex tridar, trbs en
tigla in i vart 6:e mellanrum i
skeden.
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