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Gruppuppgift textilkunskap  

Uppgift 1-8 
a. Vad heter plagget/tyget? 
b. Är det trikå/väv/non-woven  
c. Vilket material är det i tyget?  
d. Vilken bindning är det i tyget ? 
  
Uppgift 5,8 är två plagg, vad är 
skillnaden på dem?   
 
Kommentera kort plaggen och 
kvaliteterna i uppgift 3,6,7  
 



1.  
a. Topp/Jersey 
b. Trikå 
c. 55% Lyocell 45% Viskos 
d. Singel-Jersey, slästickning 
   

Tygprov 1 



Jersey 
 

l  Trikåvara som stickas I 
rundstickmaskin 

l  En nålbädd med viss delning 
(anstånd mellan nålarna) 

l  Tyget blir som en lång cylinder som 
sedan klipps upp för att användas  

l  Spiralvridning är ett problem som 
kan uppstå ett jersey-plagg 



2.  
a. Byxa/pepita  
b. Väv 
c. Bomull 98% / Elastan 2%  
d. Liksidig kypert i färgeffekt Pepita 
 
   
   
 

Tygprov 2 



Färgeffekt i batavia (liksidig kypert) 
•  Pepita, ”mindre 

mönster” i två färger 
•  Hundtand, ”större 

mönster” i två färger 



3.  
a. Damskjorta 
b. Väv 
c. 100% Viskos 
d. Tvåskaft 
   
   

Tygprov 3 



Grundbindning: Tvåskaft (tuskaft) plainweave 

Varpen går över 1, under 1 väfttråd 
 
 
Bindningen är alltid 
liksidigt 
 
 
 
 
 
Tyget blir slätt, fast och ev stelt. 
 
 
   



Tygprov 4 
4.  
a.Tenniströja, Pikétröja   
b. Trikå 
c. 96% Bomull, 4% Elastan 
d. Piké 



Pikévariant över 4 
system - Lacoste Trikåteknik – Joel Peterson 



5.  
a. Skjorta Denim, Chambrey 
b. Väv 
c. Bomull 100% 
d. Denim i varpkypert – oliksidig 
    Chambrey i tvåskaft - liksidig 
 
   
   

Tygprov 5 



Grundbindningar, väv 

Tvåskaft 
Rapport 2x2 trådar 
Alltid liksidig 
Fast, slät, ev stel 
Förekommer i allt från 

foder till mattor 

Kypert 
Rapport 4x4 eller 3x3 
Varpdominerad 
Diagonaler i Z eller S 
Slitstark gärna 

varpdominerad 
Denim, workwear, möbeltyg 



6. Tunika/klänning 
a. Varptrikå, väfttrikå slätstickning 
b. Trikå 
c. 100% Polyester, 100% Viskos 
d. Rachel, slätstickning 
Lätt att haka/fastna och riva upp yttertyget 
   

Tygprov 6 



Trikå, maskor 
 

Väfttrikå, 1 trådsystem 
 rundstick 
 
 
Varptrikå, 1 eller 2 tråd- 
system 

 
 

Innertyg 

Yttertyg 



7.  
a. Slätstickad tröja 
b. Trikå 
c. 70% Akryl, 30% Ull 
b. Slätstickad 
 
Noppor som sitter fast p g a löst spunnet 
garn, löst stickat tyg och kombinationen 
syntet/natur 
   
   

Tygprov 7 



8. 
a. Flanell 
b. Väv 
c. Bomull 100%, ruggad 
d.Liksidig kypert 
 
Den ena är vävd i tvåskaft med tryck (FUSK!)  
 
   
 

Tygprov 8 



Flanell 
• mjuk bomullskvalitet  
• liksidig kypertbindning, batavia 
• lätt ruggad rätsida 


