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- textil utbildning och rådgivning    
 
  

www.tex&lesupport.se	
	

	
anders.karrman@tex&lesupport.se	
	
@anderstex&lesupport	
#tex&lnörd	#jeansnörd	
#stjärnmaterial	
	

	
Anders	Kärrman,	Tex&le	Support	
	
	
	

Anders	Kärrman,	driven	och	engagerad	föreläsare	med	bakgrund	som		
	tex8lingenjör	från	Tex8lhögskolan	i	Borås	

Presentation 

www.tex&lesupport.se	
	

	
anders.karrman@tex&lesupport.se	

	
@anderstex&lesupport	
#tex&lnörd	#jeansnörd	
	
Anders	Kärrman,	Tex&le	Support	
	
	
	

med textil utbildning och råd- 
givning som drivs av 
Anders Kärrman, textilingenjör 
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li>eratur	
	
ISBN	9789197682909	

	

studentbokhandel.se/ 

Terese Alstin och Anna Haupt 
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Vad är textil? 

”Ett material uppbyggt av 
böjliga fibrer”  

Björn Florman, Materialbiblioteket 

För hållbara produkter är smältpunkt nyckeln: 
”Plast  200° är bättre än aluminium 600° som är bättre än stål 1600° ” 
 
Additiv tillverkning är bättre än subtrativ: 
”Gjuta är bättre än att svarva, trikå är bättre än väv”  
 
 

Nya material? NEJ! 
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Silke                    Polyamid (Nylon) 
Bomull                 Polyester 
Ull                        Akryl 

Naturfibrer Bomull ca 35 %  
Ull ca 5% 
Övrigt 5 % 

!

Konstfibrer Syntet  
främst Polyester 

45% 

55% 
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Fiberstrukturer Konstfiberstrukturer 

Illustration ur Fabric references Mary Humohries  Illustration ur Fashion Designer’s Textile Directory 
Thames & Hudson 
 

Ytter- och innertyg 
med ett mellan-
liggande membran 
 
Membranet är gjort av 
expanderad 
polytetrafluoretylen 
(teflon) 
som har mikroskopiskt 
små porer och släpper 
ut värme och ånga 
från insidan men 
hindrar vattendroppar 
från utsidan 
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Pappersgarn	
Det	går	a>	s&cka	med	
pappersgarn.	Materialet	blir	inte	
noppigt	och	behåller	färgen	bra	i	
tvä>,	dock	är	materialet	styvt	och	
inte	så	töjbart.	Det	behövs	mer	
tester	för	a>	komma	på	hur	man	
ska	göra	det	mjukare	så	a>	det	kan	
användas	&ll	a>	&llverka	kläder.	
Det	visar	Alexandra	Eckard	och	
Josefine	Hjälm	i	sin	
kandidatuppsats	som	
tex&lingenjörer	vid	
Tex&lhögskolan,	Högskolan	i	Borås.	

Pappersgarn 
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Elastan 
 

Elastiskt material 
 

+  
 bra material 

elastiskt 
 
 

- 
oljebaserad, ändlig resurs 
låg värmetålighet 
svårt att producera med 
 

Denim med 
Bomull 99% 
Elastan 1% 
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Elastan 
 
 LYCRA Xtra Life  

-  85% Polyamid 
-  15% Lycra 

Poko Panos, Brasilien bikinishop 

Lyocell   
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Tencell 
cellulosafiber som framställs  
med mindre mängd vatten,  
energi och  
återanvändningsbara  
kemikalier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topp från  
EkologiskShopping.se 

Qmilk-Anke Domanske 
 
Producerad av kasein från  
mjölkpulver tillsammans med några  
andra naturliga ingredienser 
 
6 liter mjölk ger tillräckligt med  
fibrer för tyg till en klänning   
   
 

innehåller mjölk! 
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Mikrofibrer 

 

 finfibrig polyester eller 
polyamid (under 1 dtex) 
som ger tyg med 
behaglig känsla trots 
100% syntet  

 

Nanofibrer 

   syntetfibrer som har präglats 
på strukturnivå för att 
materialet ska få specifika 
egenskaper 

Konduktiva 
fibrer 

fibsom har förmåga att 
leda värme och 
elektricitet 

 
 
 
 
 
 
 
Lena Bergelin, hjärtlinne 

Pepita i Ull 76%, 14% Jute från åter- 
vunna kaffesäckar, 10% Polyester  

Nettle  Ull 75%, Nässla 25% 

Ull 60%, Hampa 40% 
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Rami eller kinagräs 
Odlas i ostasien eller sydamerika. 
Bastfiber från 1-2 m hög nässelväxt  
utan brännhår.    
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Silver Diva Style  

Hampa 
Rep, snören, tekniska textiler, mode och inredning,  
Fiberlängd 15-50 mm  
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Kupro 
 cellulosa från bomull  
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Naturfibrer  
odling kräver stor resurser, 

svåra att återvinna  

Syntetfibrer   
oftast baserade på olja, 

oftast återvinningsbar  

Återvinning 
kräver stora mängder vatten 

och energi, ger 2:a 
klassens fibrer  

Transport 
Belastande, behandling mot 

angrepp och mögel 

 
 

 
 

För ökad hållbarhet:  
tror jag på att konsumera färre produkter av

   

•  God design   
•  Hög kvalitet 
•  Längre livslängd 
•  Nya material – ny teknik 
 
gärna närproducerade och 
återvunna eller återvinningsbara  
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Miljömärkning 
Bra	miljöval,	Naturskyddsföreningen	
	 	 	 	 	 	Bra	miljöval	second	hand	

	 	 	 	 	Bra	miljöval	re-design	

				
					
	Svanen 	hjälpa	konsumenter	välja	de	ur	miljösynpunkt	bästa	produkterna	på	marknaden	

	
	 		
	
	
GOTS,	Global	Organic	Tex&le	Standard	En	interna&onell	miljö 	märkning	för	kläder	och	tex&l	
(sociala	och	miljömässiga	krav)	
Det	finns	två	nivåer;	en	produkt	som	bär	GOTS	märket	med	nivån	‘organic’	 	måste	
innehållaminst	95%	cer&fierad	ekologisk	fiber.	En	tex&l	produkt	med	märkningen	‘gjord	med	
ekologisk’	måste	innehålla	minst	70	%	ekologisk	fiberråvara.	
	

	
Oeko-Tex®-cer&fiering	Standard	1000,	Swerea	IVF	

 
Vision: återvinningsinsamling 
- Konsumtionen av textil är ca 145 500 ton textil per år i Sverige,     
- Som andra återvinningsbara sopor (tidningar, kartong, glas, plats) börjar man  
även samla in kasserade kläder och textiler  
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Textilier natur  

Textilier syntet  

Textilier bland  

Fleece med skuren lugg Single-Jersey 

Polyester multifilament mikrofiber  
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Garntyper 

•  Stapelgarn	–	korta	fibrer,	natur	eller		
	 					avskurna	konsfibrer	

	
	
•  Monofilament	–	en	heldragen	fiber	

•  Mul&filament	–	flera	heldragna	fibrer	

www.studentbokhandel.se 


