
Tillskärarakademin i Göteborg 
 
 

Välkommen till  

Textila material 
med 
Anders Kärrman 
 



- 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	
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givning som drivs av 
Anders Kärrman, textilingenjör 



Vad är textil? 

”Ett material uppbyggt av 
fibrer”  

Vad är textilfibrer? 

”långsmala böjliga element med en 
liten diameter (mindre än 0,1 mm) 

och en längd minst 100 gånger 
diametern”  

  



  



Naturfibrer 

Bomull 
Ull 
Silke 
Lin 
Hampa 
Jute 
Bambu 

Konstfibrer 

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



Naturfibrer, 40% 

Bomull, ca 30% 
Ull , ca 5% 
Silke 
Lin 
Hampa 
Jute 
Bambu 

Konstfibrer, 60% 

Syntet, ca 50% 
Polyester 
Polyamid 
Akryl 
Cellulosa, ca 5% 
Viskos 
Modal 
Oorganiska 
Metall 
Glas 



Silke                    Polyamid (Nylon) 
Bomull                 Polyester 
Ull                        Akryl 



Fiberstrukturer Konstfiberstrukturer 

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



Trikå 
 
 
Väv 
 
 
Non- 
woven 

 



Trikå, töjbar med maskor 
 

Väfttrikå, 1 trådsystem flat- eller 
rundstickning  
 
 
 
 
Varptrikå, 1 eller 2 trådsystem 

 

 



Väv - stum   
2 trådsystem –  
varp och väft, vinkelrät mot   
varandra 
 



Non-woven, stum 
och risk för att brista 
tillverkas av löst 
fibermaterial, innehåller inga 
trådar 



•  Tre sorters bomull: Ostindisk (17-22 mm), Amerikansk (23-27 
mm) och Egyptisk (28-35 mm)  

•  Ju längre och tunnare fibrer desto starkare, 
glansigare och smidigare garn och tyg. Korta fibrer, 
linters (ca 5 mm), sorteras ut och kan användas till framställning av 
kupro, acetat eller lösbomull/pads till hudvård.  

•  Ekologisk, eller ibland även organisk bomull är odlad utan 
konstgödsel och kemisk besprutning mot skadeinsekter eller avlövning. 

•  Egyptisk bomull, Pima cotton och Sea Island, 
högklassig bomull 

Bomull 
 
 
 



•  Finleken	på	ullfibrer	brukar	mätas	i	mikron	
eller	mikrometer	som	är	10-6	meter	eller	en	
1000-dels	millimeter.	

		
•  Fibern	klassificeras	eGer	finlek	och	man	kan	

räkna	25	mikrometer	som	en	delare,	grövre	
fibrer	används	&ll	kraGiga	yNertyger	och	
inredningstyger	och	finare	fibrer	används	&ll	
kläder.	

	
•  Finare	ull	är	mjukare	men	ger	större	risk	för	

noppbildning	i	tyg.		
	

Ull 
 



Lin finns i två varianter, spånadslin för textilfiberproduktion och oljelin för 
oljeutvinning 

För	aN	få	fram	fibern	krävs	en	förberedelse	i	flera	steg	
•  Rötning	–	stjälken	får	ruNna	för	aN	underläNa	när	veden	kan	tas	bort	från	fibern	och	

däreGer	torkas	den	
•  Bråkning	–	ved	och	annat	på	fibern	krossas	en	bråka	
•  Skäktning	–	fibern	rensas	med	skäktkniv	
•  Häckling	–	fibrerna	dras	genom	en	uppsäNning	nålar	så	aN	för	korta	fibrer	rensas	ut				



Silke  
 
 

	

Mullbärssilke och vild Tussahsike 
 
Larven spinner in sig i kokong 
 
Kokongerna kokas av från sericinet och fibrerna 

hasplas upp 
 
Schappesilke, långa fibrer som inte kan hasplas 

av kokongen 
 
Bourettesilke, kort avfall som spinns till ojämnt 

nopprigt garn 
 
 



Övriga	naturfibrer	
Tagel	–	hår	från	hästman	
och	svans	&ll	stoppning	
	
Kapok	–	tropisk	träd	med	
frukter	fyllda	med	fibrer	
	
Bambu	–	snabbväxande	
grov	fiber	&ll	bl	a	maNor	
	
Kenaf-		hibiskusväxt	som	
ger	korta	fibrer	av	jutetyp		
	
	

	

	



Övriga	naturfibrer	

Nässla	–	brännässla	långa	
linliknande	fibrer		
	
Rami	(kinagräs)	–	nässla	utan	
brännhår	som	ger	linliknande	
fibrer	&ll	inredningstyger	
	
Sisal	–	grova	bladfibrer	&ll	
snöre	och	rep	
	
Manilla/Abaca	-		bananväxt	
med	kraGiga	fibrer	som	sisal	
	
Kokos	–	kraGiga	stela	fibrer	
&ll	bl	a	dörrmaNor	
	
	

	

	

	



Aramidfibrer 
 
Kevlar – starkt 
 
 
Nomex - brandsäkert 



Elastan 
 
 LYCRA Xtra Life  

-  85% Polyamid 
-  15% Lycra 

Poko Panos, Brasilien bikinishop 



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   
   
 

Båda innehåller mjölk! 



Oorganiska	fibrer	
Kolfiber		

	
	

Glasfiber	
	
	

Op&sk	fiber	
	
	

Metallfiber	

	



                                 
Mikrofibrer 

 
 finfibrig polyester eller polyamid 

(under 1 dtex) 
som 

ger tyg med behaglig känsla 
trots 100% syntet 

 
 
Mikrofibertyg i 100% polyester, 

250g/m2 

 

Comfort International, Kina 



Nanofibrer 
 

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



Funktions- 
material 
 
Gore-tex 
 
Andas (ventilerar) 



Funktion och komfort 
•  Elas&citet	

•  Andas	(ven&lerar)	

•  VaNen-	/vindtät	

•  Flamsäker	

•  Smutsavvisande	

•  An&bakteriell	



Funktion och komfort 
•  Trikå	
•  Elastan	(Lycra)	i	väG	&ll	trikå	och	väv	
		
•  Funk&onsmaterial,	teflonmembra	
•  Naturmaterial	och	regenat	har	oGast	högre	komfort	

med	fuktabsor&on/luGgenomsläpp	men	”andas	
inte”	

•  Tät	väv,	poplin	
•  Beläggning,	harts	eller	nano	

•  Ull	naturligt	flamsäker	
•  Polyamid,	främst	Aramid	som	Nomex	
•  Polyester,	Trevira	CS	inredningstex&lier	

•  Ull	naturligt	smutsavvisande	
•  Dendrimer	–	nanomaterial,	odefinierade	sprayer	
		
•  Bambu	har	eN	naturligt	an&baktriellt	ämne,	Kun	
•  Silversalt,	nanopar&klar	

•  Elas&citet	

•  Andas	(ven&lerar)	

•  VaNen-	/vindtät	

•  Flamsäker	

•  Smutsavvisande	

•  An&bakteriell	



Exempel på fiberblandningar 

•  Bomull/polyester  eller Viskos/polyester– skrynklar 
mindre, torkar snabbare, något ökad styrka 

•  Bomull/elastan – ger elasticitet i väftriktningen 

•  Ull/akryl – billigare, skrynklar mindre, noppbildning 
(pilling) ökar 

•  Bomull/Viskos eller Bomull/Modal – mjukare än ren 
bomull 



Garntyper 

•  Stapelgarn	–	korta	fibrer,	natur	eller		
	 					avskurna	konsfibrer	

	
	
•  Monofilament	–	en	heldragen	fiber	

•  Mul&filament	–	flera	heldragna	fibrer	



  Rundstickning 

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 



En vävkvalitet: 
 
 

1.  Garn – material, grovlek, enkelt/tvinnat, effekt 

2.  Täthet – trådar/cm eller trådar/tum i varp och väft 

3.  Bindning – struktur, enkla/dubbla lager 

 
 
 
 



Poplin 
Poplintyg 
Tät bomullsväv i 
Tvåskaft (tuskaft)  
Vind och vattentät 
Varpen har dubbelt så hög 
täthet som väften 



Modeller från Dorstener Wire Tech 

Tvåskaft - kvadratisk inställning Tvåskaft - poplininställning 



Canvas 
•  kraftigare bomullsväv 
•  tvåskaftbindning 



Twills 
•  kraftigare bomullsväv 
•  kypertbindning 



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



Denim  - tyg till jeans 
 

  





teoretiskt 45°  
praktiskt ca 
50° (p g a 
högre  
varptäthet) 





 
  







Grundbindningar,	väv	

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

foder till mattor 

Kypert 
Rapport 3x3 eller högre 
Liksidig, varpdominerad 
eller väftdominerad 
Diagonaler i Z eller S 
Slitstark gärna 

varpdominerad 
Denim, workwear, möbeltyg 

Satin 
Rapport 5x5 eller högre 
Starkt varp- eller 

väftdominerad 
Slät yta, kräver hög täthet 

och blir förhållandevis 
dyrt 

Klänningar, lakan, dukar, 
möbeltyg 



Tvåskaft variant 
Panama	Hopsack –	
”större	variant	av	
tvåskaG”	används	bl	a	i	
stjortkvaliten	Oxford			



Rips - ribbeffekt på tvären 

Klänning Esprit 



Tweed 
•  Kraftigt ulltyg 
•  kypert, även fiskben, 

korskypert, drapp 

HarrisTweed 



 
Kypertvariant – Fiskben Herringbone 

 



Gabardintyg 
Tyg med branta diagonalränder i ull eller ull/
polyester (bomull eller bomull/polyester kan 
förekomma) med antingen: 
• Diagonalbindning  
• Varpkypert med hög varptäthet 



Kräpp 
Vildkräpp 

Hårdsnott garn 
Oregelbunden bindning 



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

mönster” i två färger 
•  Hundtand, ”större 

mönster” i två färger 



Hundtand 
•  Hundtand, ”större 

mönster” i två färger 



Glencheck 
 



Skaftväv och Jacquardväv 



Skaftväv och Jacquardväv 

Vävs med solven fästa på 2 -16 skaft  
(ev 20) 

Mönster: enfärgat, randigt rutigt 

Vävs med solven knutna i snören 
fästa i krokar i en jacquardmaskin 
och ger individuell styrning  

Stor mönsterrapport och möjlighet 
till mönster med svängda konturer  



Skälbilding 
   Skaft     Jacquard 



Stadkanter 
Klippt (svetsad eller smält)      Invikt   Slinger    



Kvadratmetervikt, g/m2 

 
Vikt av 1m2 tyg 

Mät och väg eller beräkna med formel  

Oz, Ounce/yard2   
Ounce är 28,4 gram Yard 0,914 meter 

  



Kvadratmetervikt, g/m2 

 
 

Oz x 33,9 = Kvadratmetervikt 
 

Exempel 
 

  7oz = 237g/m2 

 10oz = 339g/m2 

14oz =475g/m2 



Materials	tålighet	vid	tvåN	och	torkning	

Material	 Gradtal	 Prak-sk	
gradtal	

Värmetålighet	

Bomull	 95/60	 60	 ***	

Ull	 40/30	 30	 **	

Lin	 60	 60	 ***	

Silke	 40	 40/30	 **	

Viskos/Modal/Kupro/Lyocell	 60	 40	 ***/**	

Acetat	 40	 40	 *	

Polyester/Polyamid	 60	 60/40	 **/*	

Akryl	 40	 40	 *	

Källa	Tex8l	materiallära,	Börje	Reis	



 
Hållbar textil 



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  

 
 
 

 
 



 
 
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  



   
Som konsument, tänk: 
 
•  Miljömärkt 
•  Känt märke 
•  Transparant information 
•  Närproducerat 
•  ”Rena” material  

 
 
 
 

 
 



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	



Annan märkning 
 
 
 
 
REACH, generellt Kemikalieinspektion eller textilt Swerea IVF 
textilt 
EU-lagstiftning 2007 om begränsning och godkännande av kemikalier  



Textila kontaktytor 

TEKO Sveriges textil och modeföretag – www.teko.se 
Moderådet - www.moderadet.se 
Textilhögskolan – www.hb.ths.se,  
Smart Textiles -  www.smarttextiles.se 
SWEREA – www.swerea.se 
Textil och läderlaboratoriet - www.textillab.se 
Materialbiblioteket – www.materialbiblioteket.se 
Textile Support – www.textilesupport.se 
  


