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- textil utbildning och rådgivning   

www.textilesupport.se

anders.karrman@textilesupport.se

@anderstextilesupport
#textilnörd #jeansnörd
#stjärnmaterial

Anders Kärrman, Textile Support

Anders Kärrman, driven och engagerad föreläsare med bakgrund som 
textilingenjör från Textilhögskolan i Borås

Presentation

www.textilesupport.se

anders.karrman@textilesupport.se

@anderstextilesupport
#textilnörd #jeansnörd

Anders Kärrman, Textile Support

med textil utbildning och råd-
givning som drivs av
Anders Kärrman, textilingenjör

Sypoden.se
5. Materiallära

http://www.textilesupport.se/
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Det började här…

..som vävare och 
beredningsarbetare

Och fortsatte här…

..som lärare i väveriteknik
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Textil användning

Wargön innovation
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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 

Textilier natur

Textilier syntet

Textilier bland
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Johan Wahlström, ABOB
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Fleece – skuren yta i stapelgarn av polyesterJersey – filamentgarn av polyester

Garntyper

• Stapelgarn – korta fibrer, natur eller avskurna konstfibrer

• Monofilament – en heldragen fiber

• Multifilament – flera heldragna fibrer
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Naturfibrer

Bomull
Ull
Silke
Lin
Hampa
Jute
Bambu

Konstfibrer

Syntet
Polyester
Polyamid
Akryl
Cellulosa (regenat)
Viskos
Modal
Oorganiska
Metall
Glas

Björn Florman, Materialbiblioteket

Nya material? 
Nej, varianter på kända!
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Alla material är belastande för miljön

Vad ska vi göra?
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Textila, företag sprunget ur Landstingsägda tvätterier 

Återvinna!
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Vargön

Bomull                   
Viskosprocess till 
återvunnen Kupro
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Levi’s Waste Less
Innehåller 20% polyester från 
Ca 8 återvunna PET-flaskor/jeans

- Det blir alltid tygrester kvar i produktionen. 
Dessa och gamla plagg finfördelas. Sedan 
spinner man nya garner som vävs upp till nytt 
tyg, berättar Åsa Kronblad, designchef på 
Gudrun Sjödén.

Återvunnen ull
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Nudie återvinning av fiber 

Nudie återvinning av fiber 
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Produktion
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T-shirt Chair
trasmattans princip i storformat -
med hela klädesplagg eller stuvar

i "Rag Edition" använder vi 
överblivna tygbitar från 
sofftillverkning som stoppning

Johan Behrin
Green Furniture, MINC

Östersund flygplats

Tillverkning
Yalla Trappan

T-shirt chair

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” 
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Närproducera!
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Individuell framställning av plagg!

3D-printade kläder individuellt 
framställda med perfekt passform 
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3D-printad klänning till
Dita von Teese printad i 
nylonpulver i
17 delar som sedan            
sammanfogad

3D-printad klänning till
Dita von Teese printad i 
nylonpulver i
17 delar som sedan            
sammanfogad
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Gruppuppgift:

1. Lista 3 praktiska saker som ett skrädderi kan göra mer 
hållbart

2. Föreslå hur ett skrädderi kan marknadsföras i ett hållbart 
perspektiv
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SKLHLM – Skärholmens centrum, galleria för e-handel
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Personal shopping – hjälp att välja i ett stort utbud av 
varor

Personal shopping 
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Personal dressing – personlig måttbeställning med val 
av modell, material, färg och 
mönster
Anpassade, närproducerade kläder 
framställda med minimalt spill 

För hållbarare 
Klädproduktion:

Spill
Transport
Passform
Livslängd

Materialval
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Skrädderi 

Personal dressing

Tack för mig!

Anders Kärrman, anders.karrman@textilesupport.se


