
Magisterprov för Vävargillet, Nordmark A.S. XLI 
Fru Cristina Stolte 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Mitt magisterprov syftar till att visa upp två typer av brickbandsvävning från medeltiden. Det 

första bandet är inspirerat av ett lettiskt fynd från 1100-talet och är vävt i ullgarn. Bandet är 

ett typiskt exempel på användandet av geometriska figurer och färger under den tidigare delen 

av medeltiden. Det andra bandet är vävt efter ett fynd från 1300-talets London som tros vara 

resterna av ett bälte. Bandet är helt vävt i silke och speglar en helt annan typ av brickvävning. 

 

Historik 
Brickvävning i olika former förekommer under vikingatiden och fram till 1400-talet. 

Tekniken är gammal och har, efter att i århundraden blivit ersatt med bandgrindsvävning, 

återigen blivit populär främst i Tyskland och USA. Det tidigaste tecknet på 

brickbandsvävning i Norden hittades i Dejbjerg i Danmark. Två stycken vävbrickor i trä som 

dateras till mellan 200 f.Kr och Kristi födelse. Andra betydande fynd har hittats på Birka och i 

Oseberg, Norge. Både fynden från Birka och Oseberg är daterade till vikingatid. Banden från 

Birka är vävda i silke med inslag av guld- eller silvertråd, medan fyndet från Oseberg är vävt i 

ull- och lingarn. Vidare har fynd gjorts på Grönland i samband med utgrävningen i 

Herjolfsnäs. På vissa av dräkterna, daterade till 1300-talet, har kanter avslutats med en smal 

brickväv (4 trådar i varpen) där inslaget gått genom tygkanten för varje nytt skäl. Under de 

omfattande utgrävningarna i London har man funnit ett flertal brickvävda band i ull och silke 

daterade till 1300-talet. 

 

De fynd som gjorts visar på flera olika användningsområden för brickvävda band. Under 

vikingatiden vävdes smala band med broscherade inslag av silver- eller guldtråd som sedan 

fick smycka klädedräkten. Fynden från Grönland anses av många som för den tiden något 

omodärna dräkter där brickvävningen används till mycket mer praktiska syften, som en slags 

stadkant. Under 1300-talet får brickvävningen återigen en utsmyckande funktion då de bland 

annat vävs till, för den tiden, moderiktiga smala bälten och hårband där fuskflätor syddes fast. 

De brickvävda band som blev bälten hittas ofta prydda med olika mässingsnitar och andra 

mer konstfulla prydnader. 
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Brickvävda band vävs med hjälp av 

brickor med två till åtta hål. Vanligast 

är fyrkantiga brickor med ett hål i 

varje hörn. Varptrådarna träs igenom 

brickorna och när sedan brickorna 

vrids mot, eller från, väverskan skapar 

ett skäl i vilket inslaget läggs. 

Brickorna hålls vinkelräta mot 

väverskan så att varpen kan passera på 

enklast sätt från en fast punkt fram till 

väverskans. Fynd från Oseberg och 

flera illumineringar från fram för allt 

1300-talet visar på en typ av vävstol 

där varpen fästs i. Vävstolen består av 

två vertikala stänger som nertill sitter 

fast i en horisontell planka. Varpen 

knyts sedan fast mellan stängerna och väverskan sitter bredvid varpen på en stol och väver. 

En sådan vävstol tar plats och man kan tänka sig att gemene man knappast hade plats för den. 

En enklare metod, enligt bilden, borde ha förekommit också har förekommit, där kan man 

enkelt fästa änden på varpen i en fast punkt och ställa sig på ett lämpligt avstånd för att 

spänna varpen. Brickorna kan träs på två olika sätt, S och Z-trädning, detta gör att strukturen 

på väven blir olika beroende på hur man kombinerar brickorna. En bricka av varje sort 

tillsammans skapar en struktur som likna stickat. Hålen märks ofta med olika tecken för att 

lättare kunna trä dem. Olika färg på trådarna skapar ett trädningsbetingat mönster, det vill 

säga väverskan kan vrida alla brickorna åt samma håll och skapa ett mönster. Genom att vrida 

brickorna åt olika håll skapar man ett så kallat vridningsbetingat mönster. Ofta är banden en 

kombination av dessa. Väverskan kan också skapa en broscherad effekt genom att låta 

inslaget gå över vissa trådar. Broscheringen syns bara på rätsidan. Band med metalltrådar har 

en tråd för inslaget och en metalltråd för broscheringen, detta för att kunna broschera över ett 

större antal trådar. Genom att låta bli att trä varpen genom vissa hål i kortet skapar man ett 

mönster där inslaget syns, bandet blir också mer följsamt och mindre kompakt. 

 

Väverska som brickväver. 
1. Skäl. 
2. Bandkniv 
3. Bandvävfäste 
4. Midjeband. 
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Teknik 

Lettiskt band 

Mitt band är inspirerat av 

ett fynd från Lettland. Jag 

vill kunna använda det 

som dekoration på ett 

klädesplagg och kände 

därför att originalet blev 

för brett för att vara användbart. Bandet är 4 cm brett och 3,9 m långt. Det mest intressanta 

med bandet är det geometriska mönstret och därför valde jag att återskapa den delen. Bandet 

är vävt med 10 par mönsterbrickor och fyra stycken kantbrickor. Mönsterbrickorna är trädda 

med två trådar i varje bricka, i hålen diagonalt mot varandra. Kantbrickorna är trädda med 

fyra trådar i varje bricka. Inslaget skapar även broscheringen. På grund av detta kan man inte 

låta broscheringen gå över fler än fyra trådar, då kommer inte inslaget i skälet bli tillräckligt 

för att hålla samman väven. Mönstret är återkommande ”kors – blomma – kors – S – kors – 

blomma – kors – Z” för att varpen automatiskt ska tvinna och tvinna upp sig själv. 

Kantbrickorna följer inte med i mönsterbrickorna och kommer därför tvingas vända riktning 

separat vid flera olika tillfällen längs bandet.   

Många fynd visar på band vävda i ull under medeltiden. Bilden ger också intrycket att bandet 

är vävt i ull. Jag har därför valt att väva med ett tvåtrådigt svenskullullgarn. Det beiga och 

gröna garnet är växtfärgat med lönnlöv respektive brudborste, det röda och blåa garnet är 

färgat med moderna färgämnen men i nyanser som likna växtfärgade. 

 

Bält från 1300-talet 

Mitt andra band har en större likhet med sitt original. Bandet är 1,1 cm brett och 1,3 m långt. 

Originalbandet har en bredd på 0,85 cm och är knappt 8 cm långt, med ett tvärrandigt mönster 

i gult (eventuellt vitt) och rosa av silkegarn. Jag hade själv ett begränsat utbud av silke och 

tvingades därför välja ett (förmodligen) kraftigare garn än originalet, därav den något större 

bredden. Mitt färgval är gult och rött, också på grund av det begränsade urvalet, Tussah silke 

20/2. 

Bandet är vävt med tolv stycken brickor trädda tre och tre i S respektive Z. I det första och 

andra hålet är en färg trädd och i det tredje och fjärde hålet är den andra färgen trädd. Detta 

Lettiskt brickvävt band från 1100-talet 
(Från boken Latviesu Jostas av A. Dzervitis, L. Treimanis) 
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skapar ett rent trädningsbetingat band som är ganska styvt. Alla brickorna är hela tiden vridna 

åt samma håll. Bandet har två markerade platser där alla brickorna har vänt riktning för att 

tvinna upp den återstående varpen. Kombinationen av grupper av sS och Z-trädda brickor 

skapar blanka längsgående ränder på bandet. Detta sätt att subtilt ge struktur åt ett 

förhållandevis enkelt vis tilltalar mig och passar väl in med modet under 1300-talet. Det 

färdiga bandet kommer att få ett spänne och en bältesände så snart jag hittar en lämplig 

modell. 

 

 

 

 

 

Erfarenheter 
Ullgarn vill gärna tova ihop sig i varpen efter en stunds vridande. För att skona garnet är det 

bättre att med handen öppna skälet istället för att såga fram och tillbaka med brickorna. Silket 

är mycket mer medgörligt och separeras enkelt. Jag vill ändå rekommendera att i minsta mån 

använda brickorna för att skapa ett tydligare skäl. Onödigt slitage gör att trådarna slits av 

snabbare och även om det inte är så komplicerat att fånga upp och laga en tråd som gått av är 

det ett tidsödande avbrott i vävningen. Markera gärna brickorna så att du tydligt ser hur du ska 

vrida dem för att backa vid ett fel. Man lär sig snabbt mönstret, i princip utantill, och detta 

hjälper för att upptäcka eventuella fel man gör.  

Jag har vävt flera band i olika kvalitéer och ull och silke har blivit mina favoriter. Lingarn ger 

visserligen en attraktiv blank yta men jag tycker att det blir för styvt trots att man lämna hål i 

brickorna tomma. Bomull, som jag inte funnit några belägg för under medeltiden, ger trots 

tunna trådar en ganska grov struktur. Garnet är inte alls lika följsamt som ullen. Jag tror att jag 

i fortsättningen kommer att fokusera på band i ull och silke och vidare utforska de fynd som 

gjorts. Ett vikingatida band med metalltråd som broschering känns som ett spännande projekt 

för framtiden. 

 

 

Band i silke. Fynd från London, daterad till 1300-tal 
(Från boken Textiles and Clothing av E. Crowfoot et al) 
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