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Vävning är ett gammalt hantverk som inte alls är så svårt att lära sig, vilket det kan se ut att vara vid första ögonkastet. Innan du börjar
väva är det klokt att bekanta sig lite med de olika delarna av din vävram och lära sig vad de kallas, så blir det lättare att hantera den.
Den delen av ramen som håller de långa varptrådarna uppe kallas för vävbalk. Varptrådarna kan höjas och sänkas genom att använda
den rörliga vävskeden (redskapet mitt på väven som separerar varptrådarna från varandra), så att skytteln kan föras fram och tillbaka
genom det mellanliggande utrymme som bildas mellan varptrådarna. Längst ut på vävramen finns tygbommen och varpbommen. De är
säkrade genom vingmuttrar. Då du vävt så långt stycke att du inte längre kan föra skytteln fram och tillbaka genom varpen med lätthet, är
det dags att släppa på vingmuttrarna på både tygbommen och varpbommen så att väven inte längre är hårt spänd. Nu kan du rulla upp
din färdiga väv på tygbommen och samtidigt rullar du ut mer varp från varpbommen. Sedan skruvar du åt vingmuttrarna igen och fortsätter att väva. Kammen använder du till att pressa ihop inslagsgarnet i din väv så att den blir tät och fin.
Så här gör du:
Innan du fäster varptrådarna i vävstolen, måste du bestämma hur bred och hur lång din färdiga väv ska bli. En scarf, till exempel, kräver
hela ramens bredd och varptrådarna måste vara 120 cm långa. Kom alltid ihåg att den färdiga väven krymper lite, dvs. den blir kortare.
Om du inte är försiktig kan den även bli smalare än de uppspända måtten.
Först måste du klippa till varptrådarna till önskad längd. Om väven ska bli 120 cm lång med en 5 cm lång marginal på båda sidor, måste
du addera 2,5 cm ytterligare på längden. Det betyder att du måste klippa varptrådarna ca 255 cm långa. Vik dem sedan på mitten så att
du kan trä dem runt hakarna på tygbommen. Ta sedan varje trådpar och trä dem igenom vävbalken i var sin fåra; en tråd i en djup fåra
och den andra i den grunda fåran bredvid. Ett gott råd är att göra en knut i änden på de varptrådar som ska rullas upp på varpbommen
(tänk på att du kanske behöver ytterligare längd på trådarna då). Detta gör det lättare att trä varpen över hakarna på varpbommen och
hindrar dem från att glida ur när du rullar upp varpen på bommen. Detta moment kan vara besvärligt att klara ensam i början, så det är
bra om ni är två.
Nu är det klart att börja väva. Vid färgbyte knyt inte ihop de olika inslagsgarnerna med varandra, utan låt dem hänga löst vid sidan och
fäst dem efteråt.
Andra mönster (rutor)
Det är möjligt att uppnå en rutig effekt genom att byta färg på varptrådarna, t ex 8 gula varptrådar och 8 röda. Byt färg på inslagsgarnet
så att det passar med varpen för att få rutorna lika långa som breda.
Ränder
Du kan väva ett randigt mönster genom att använda olika tjocklek på inslagsgarnet. Det är också möjligt att få ett vackert tvåfärgat mönster genom att byta färg i varje eller vartannat inslag. Det inslagsgarn som inte används för tillfället kan vikas runt yttersta kanten.
Ränder på längden
Om väven ska ha ränder på längden, exempelvis halva väven ska vara röd och den andra halvan vit, väver du med vitt inslag över halva
och med rött inslag över halva. Det är då väldigt viktigt att inslagsgarnerna måste snos runt varandra där de möts mitt på väven, annars
hänger väven inte ihop på mitten. Det är alltid väldigt viktigt att sno inslagstrådarna om varandra om du byter färg mitt i väven för att
slippa ”hål” i väven.
Nu kan du börja väva. När du har fått lite erfarenhet, kan du väva mönster som verkade svåra i början. Du kan även rita upp egna mönster.
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Några tips för nybörjaren:
Trä de yttersta varptrådarna dubbelt för att få mer stadga i kanterna.
Se till att inte inslagstråden dras åt för hårt när du väver, väven kommer då att krympa på bredden.
När du börjar, kamma inte inslaget ända ner till tygbommen utan till den lilla vävbalken som sitter framför.
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