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Sveriges 
Textilhandlare 

Välkommen till 
Textila material 

med
Anders Kärrman

www.textilesupport.se

anders.karrman@textilesupport.se

@anderstextilesupport
#textilnörd #jeansnörd

drivs av Anders Kärrman, textilingenjör från 
Malmö
med textil utbildning, rådgivning och litteratur
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Det började här…

..som vävare och 
beredningsarbetare

Och fortsatte här…

..som lärare i väveriteknik
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Planering

Tisdag 20e september 9-11 Textila material
Tisdag 27e september 10-12? Tygkunskap

Trikå

Väv

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

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�
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Vad krävs för att skapa 
en textil produkt?

Material Konstruktion
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Naturfibrer

Bomull
Ull
Silke
Lin
Hampa
Jute
Bambu

Konstfibrer

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

Silke                    Polyamid (Nylon)
Bomull                 Polyester
Ull                        Akryl
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Fiberstrukturer Konstfiberstrukturer

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

Material, naturfibrer
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Bomull – vad tänker du?

Styrka Fukt-
absorption

Värmetålig Pressbeständig Annat

Bomull
Sid 6

Hög
Medel,

Högre styrka 
i vått 

tillstånd

Mycket hög Låg,
skrynklar

Krävande att 
odla

Ull
Sid 8

Låg Mycket hög Hög Hög
Skrynklar inte

Isolerande,
Flamsäker,
Vatten- och 

smutsavstötande

Lin
Sid 11

Hög Hög Mycket hög Mycket låg, 
skrynklar 

Stel och 
oelastisk.

komposterbar

Silke
Sid 13

Medel Hög Medel Medel,
Skrynklar något

Hög glans,
Naturligt 
filament

Hampa 
Jute

Sid 15-16

Hög/
Mycket hög

Hög Mycket hög Låg,
skrynklar

Effektiva att odla
Jute: låg 

ljustålighet,
komposterbara

Sammanfattning Naturfibrer
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Bomull

Världens vanligaste textila material
Producenter:  
Kina, Indien, USA, Pakistan och 

Brasilien 
!

Fakta    
Bomull växer vilt som träd eller buskar i tropiska klimat och odlas i subtropiska eller 
temperade klimat. Fibern utgörs av de fröhår som bildas då växtens blomma vissnar 
och de kan förädlas till garn. Bomullsfibern är relativt platt, vriden till sin form och 
har några längsgående spår i strukturen. 
 
Fiberlängd 

 

Normalt 25-35 mm, högklassig över 40 mm och den finaste (Egyptisk bomull) och 
”Sea Island” fibern upp till 60 mm odlas i Västindien. 
 

!

Bomull

Källa Råvarumarknaden.se

Bomullsodling kräver länga frostfria perioder, 
måttligt med nederbörd och mycket sol. Ett 
gynnsamt bälte för odling i höjd med 30:e 
breddgraden.
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• Tre sorters bomull:
• Ostindisk (17-22 mm), 
• Amerikansk (23-27 mm) 
• Egyptisk (28-35 mm) 

• Ju längre och tunnare fibrer desto starkare, glansigare och 
smidigare garn och tyg. 
• Korta fibrer, linters – kupro eller lösbomull/pads
• Ekologisk, organisk bomull är odlad utan konstgödsel och kemisk 

besprutning 
• Högklassig bomull: Egyptisk bomull, Pima cotton och Sea Island, 

Bomull

Styrka Fukt-
absorption

Värmetålig Pressbeständig Annat

Bomull
Sid 6

Hög
Medel,

Högre styrka 
i vått 

tillstånd

Mycket hög Låg,
skrynklar

Krävande att 
odla

Ull
Sid 8

Låg Mycket hög Hög Hög
Skrynklar inte

Isolerande,
Flamsäker,
Vatten- och 

smutsavstötande

Lin
Sid 11

Hög Hög Mycket hög Mycket låg, 
skrynklar 

Stel och 
oelastisk.

komposterbar

Silke
Sid 13

Medel Hög Medel Medel,
Skrynklar något

Hög glans,
Naturligt 
filament

Hampa 
Jute

Sid 15-16

Hög/
Mycket hög

Hög Mycket hög Låg,
skrynklar

Effektiva att odla
Jute: låg 

ljustålighet,
komposterbara

Sammanfattning Naturfibrer
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Ull

Isolerande material
	

Fakta    
Ullfibern är krusig och täckt av epidermisfjäll. På grund av sin tredimensionella struktur kan 
den innesluta luft och få mycket bra värmande egenskaper. Epidermisfjällen kan också ge 
upphov till fibervandring vilket gör att materialet kan ha en benägenhet att filta sig och även 
krympa kraftigt. 
 
Fiberlängd  
Normalt från 50 mm för finfibrig ull och upp till 300 mm för grövre ull 
 

Ull
 

Bruks- eller tamfår, på bilen ett Gotländskt gutefår, ger 
standardull som är ca 50 mm och som finns under de grövre 
täckhåren 

  

 

Angorageten ger ull som kallas mohair och denna tamget 
finns i Nordamerika, Sydafrika, Turkiet och i västra Asien. 
Fiberlängden varierar från 100-300 mm och den finaste 
ullen finns under hakan och på bringan. 

  

 

Merinoull kommer från merinofåret som ger fin, mjuk och 
mycket elastisk ull som kan spinnas till fint kamgarn. 
Kommer från Spanien 
men finns också i 
Australien och Nya 
Zeeland.  
 

Fiberklassificering:  
Ultrafine Merino         - 15,5 μm 
Superfine Merino 15,6 – 18,5μm 
Fine Merino 18,6 – 20,0μm 
Medium Merino 20,1 – 23,0μm 

  

 
 

Alpacka är släkt med lama och lever i Anderna och ger en 
mycket mjuk och finfibrig ull på 100-200mm. 
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Ull
 

 

Kashmirget, inre Mongoliet med mycket lång och finfibrig ull 

särskilt på manken  

 

Kamel har en mycket fin ull som bottenhår under de grova 

täckhåret. I regel klipps inte ullen utan kamelen tappar den i 

stora tussar på våren som sedan kan samlas upp och rensas. 

  

 

Angorakaninen har mycket snabbväxande päls som kan 

klippas ungefär var 90:e dag och som ger en fin och mjuk 

angoraull. 

 

  

 

I Peru finns också en släkting till Alpacka, den nu 

utrotningshotade Vikunjan som ger en mycket högkvalitativ 

långfibrig ull på 500-700mm.  

 

 

• Finleken på ullfibrer mäts i mikrometer, 10-6 meter eller en 
1000-dels millimeter.

Fibern klassificeras efter finlek - 25 mikrometer delar: 
grövre fibrer till kraftiga yttertyger och 
inredningstyger
finare fibrer används till kläder

• Finare ull är mjukare men ger större risk för noppbildning

Ull
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Styrka Fukt-
absorption

Värmetålig Pressbeständig Annat

Bomull
Sid 6

Hög
Medel,

Högre styrka 
i vått 

tillstånd

Mycket hög Låg,
skrynklar

Krävande att 
odla

Ull
Sid 8

Låg Mycket hög Hög Hög
Skrynklar inte

Isolerande,
Flamsäker,
Vatten- och 

smutsavstötande

Lin
Sid 11

Hög Hög Mycket hög Mycket låg, 
skrynklar 

Stel och 
oelastisk.

komposterbar

Silke
Sid 13

Medel Hög Medel Medel,
Skrynklar något

Hög glans,
Naturligt 
filament

Hampa 
Jute

Sid 15-16

Hög/
Mycket hög

Hög Mycket hög Låg,
skrynklar

Effektiva att odla
Jute: låg 

ljustålighet,
komposterbara

Sammanfattning Naturfibrer

	

	

Lin

Klassiskt material

Odlas:
Norden, de baltiska länderna, Ryssland, 

Polen, Storbritannien, Frankrike, 
Belgien, Kina

Fakta    
En jordbruksväxt som kan användas till att utvinna linolja eller förädlas till textilfibrer 
som kan spinnas till garn. 
Linfibrerna är långa och utvinns ur stjälken där de ligger sammanfogade av 
växtlimmet pekin.  
 
Fiberlängd  
15 – 50 mm 
 
 

!
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Lin Spånadslin för textilfiberproduktion och 
Oljelin för oljeutvinning

För att få fram fibern:
• Rötning – stjälken får ruttna för att underlätta när veden 

kan tas bort från fibern och därefter torkas den
• Bråkning – ved och annat på fibern krossas en bråka
• Skäktning – fibern rensas med skäktkniv
• Häckling – fibrerna dras genom en uppsättning nålar så 

att för korta fibrer rensas ut   

Styrka Fukt-
absorption

Värmetålig Pressbeständig Annat

Bomull
Sid 6

Hög
Medel,

Högre styrka 
i vått 

tillstånd

Mycket hög Låg,
skrynklar

Krävande att 
odla

Ull
Sid 8

Låg Mycket hög Hög Hög
Skrynklar inte

Isolerande,
Flamsäker,
Vatten- och 

smutsavstötande

Lin
Sid 11

Hög Hög Mycket hög Mycket låg, 
skrynklar 

Stel och 
oelastisk.

komposterbar

Silke
Sid 13

Medel Hög Medel Medel,
Skrynklar något

Hög glans,
Naturligt 
filament

Hampa 
Jute

Sid 15-16

Hög/
Mycket hög

Hög Mycket hög Låg,
skrynklar

Effektiva att odla
Jute: låg 

ljustålighet,
komposterbara

Sammanfattning Naturfibrer
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Silke

Klassiskt material
Odlas:
Kina

Fakta    
Mullbärssilke odlas i Mullbärsträd och kokongerna ger fina silkesfibrer som kan hasplas 
av flera trådar samtidigt efter kokning och sedan spinnas till garn. 
Av silkestrådarna kan man tillverka sidentyg som är tunt och glansigt och främst 
används till modetyger. 
 
Fiberlängd 

 

Filament, Mullbärssilke upp till 4 km, vildsilke 300-900 m. 
 
 

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
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Hampa
Rep, snören, tekniska textiler, mode och inredning, 
Fiberlängd 15-50 mm 

	

Jute
Rep, snören, tekniska textiler, mattvarp 
Fiberlängd 2-4 mm 

Övriga naturfibrer

Tagel – hår från hästman 
och svans till stoppning

Kapok – tropisk träd med 
frukter fyllda med fibrer

Bambu – snabbväxande 
grov fiber till bl a mattor

Kenaf - hibiskusväxt som 
ger korta fibrer av jutetyp
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Övriga naturfibrer
Nässla – brännässla långa 
linliknande fibrer 

Rami (kinagräs) – nässla 
utan brännhår som ger 
linliknande fibrer till 
inredningstyger

Sisal – grova bladfibrer till 
snöre och rep

Manilla/Abaca - bananväxt 
med kraftiga fibrer som 
sisal

Kokos – kraftiga stela fibrer 
till bl a dörrmattor

	

	

	

Material, konstfibrer
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Polyester – vad tänker du?

Styrka Fukt-

absorption

Värmetålig Pressbeständig Annat

Polyamid
(Nylon)

Sid 20

Mycket hög,

även mycket 

hög nötning

Låg Låg Mycket hög,

Skrynklar inte

”Plastkopia 

silke”

Oljebaserad

Polyester
Sid 21

Mycket hög,

även mycket 

hög nötning

Mycket låg Låg Mycket hög,

Skrynklar inte

”Plastkopia 

bomull”

Oljebaserad

Akryl
Sid 22

Mycket hög,

även mycket 

hög nötning

Mycket låg Medel Mycket hög,

Skrynklar inte

”Plastkopia ull”

Oljebaserad

Trikå: noppor 

och statisk el

Elastan
(Lycra)
Sid 23

Mycket hög, 

extremt hög 

elasticitet

Mycket låg Låg _ Oljebaserad

Åldras av värme 

ljus- och 

kemikalier

Sammanfattning Konstfibrer, 
syntet
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Styrka Fukt-
absorption

Värmetålig Pressbeständig Annat

Viskos
Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Gran

Bambu-
viskos

Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Bambu
Naturligt 

antibakteriell, 
Kun

Modal  
Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Bok

Kupro
Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Bomull 
även

återvunnen 
cellulosa

Lyocell
(tencell)

Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Planterad tropisk 
skog, eucalyptus
Tencell: mindre 
el, vatten och 

återvinningsbara 
kemikalier

Sammanfattning Konstfibrer, 
cellulosa

Polyamid (Nylon)

Fakta    
Polyamidfibern kallas även nylon, eftersom det var det första varumärket för fibern, 
och är den första syntetiska textilfibern utvecklad under 1930-talet. Målet var att 
utveckla en silkesliknande fiber på konstgjord väg vilket man lyckades med i form av 
nylon.  
 
Fiberlängd  
Flexibel, stapel eller filament 
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Aramidfibrer
Kevlar – starkt

Nomex - brandsäkert

Polyester

2014 tillverkades 90% av syntetfibrerna i 
Asien varav 66% i Kina

Fakta    
På 1940-talet utvecklades terylen i England och dacron i USA som blev föregångare till 
polyestern som revolutionerade marknaden under 1950-talet. Polyester är en 
syntetisk variant av bomullsfibern. 
 
Fiberlängd  
Flexibel stapel eller filament. 
 
 
Fiberblandningar
Bomull/polyester för ökad styrka och mindre skrynkling, eventuellt något lägre pris. 
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Akryl

Fakta    
Akryl är en syntetisk variant av ullfibern med handelsnamn som dralon och orlon. 
Modakryl är en variant av akryl med lägre andel akrylnitril, 35-85 % medan akryl har 
85 % eller mer. Modakryl förekommer oftast i fuskpäls, peruker och stoppning och 
kan ha handelsnamn som dynel och verel. 
 
Fiberlängd  
Flexibel, stapel eller filament. 
 
 

Elastan1%
Bomull 99%
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Elastan

LYCRA Xtra Life 
- 85% Polyamid
- 15% Lycra

Poko Panos, Brasilien bikinishop

Styrka Fukt-
absorption

Värmetålig Pressbeständig Annat

Viskos
Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Gran

Bambu-
viskos

Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Bambu
Naturligt 

antibakteriell, 
Kun

Modal  
Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Bok

Kupro
Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Bomull 
även

återvunnen 
cellulosa

Lyocell
(tencell)

Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Planterad tropisk 
skog, eucalyptus
Tencell: mindre 
el, vatten och 

återvinningsbara 
kemikalier

Sammanfattning Konstfibrer, 
cellulosa
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Viskos

Fakta    
Fibern är också känd under det amerikanska namnet rayon eller det gamla svenska 
namnet cellull och det är cellulosa från gran som oftast används för att framställa 
fibern.  
 
Fiberlängd  
Flexibel, stapel eller filament. 
 
 

Bambuviskos
Nedbruten bambu 
Påminner om viskos och får mycket hög 

komfort. 
Bambu är den mest antibakteriella fibern 

med det naturligt ämne Kun som ger den 
antibakteriella egenskapen.  

Hust and Claire, pyjamas i bambuviskos
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Modal

Fakta 
Modal tillverkas av cellulosa från bok och ger tyget en mycket behaglig känsla med ett bra fall i tyget. Modal är mer 
bomullslik än viskos till utseendet och känslan.  
 
Fiberlängd 
Flexibel, stapel eller filament 
 
 

Lyocell

Fakta    
Material som tillverkas på ett mer hållbart sätt än viskos och modal. Cellulosan 
kommer oftast från snabbväxande plantager med eucalyptusträd. Tillverkningen sker i 
slutna system där kemikalier för nedbrytningen av träet kan återvinnas. Ett vanligt 
varunamn är tencell.    
 
Fiberlängd  
Flexibel, stapel eller filament. 
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Tencell
cellulosafiber som framställs 
med mindre mängd vatten, energi
och återanvändningsbara 
kemikalier 

Största producenten av lyocellfiber
Ö̈sterikiska koncernen Lenzing Group. 

Från 1992 lyocellanläggning i Alabama, 
USA senare i Storbritannien och 
Österrike. 

Tillsammans har de tre anläggningarna
en produktionskapacitet på 150 000 
ton/år. 

Topp från 
EkologiskShopping.se

Styrka Fukt-
absorption

Värmetålig Pressbeständig Annat

Viskos
Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Gran

Bambu-
viskos

Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Bambu
Naturligt 

antibakteriell, 
Kun

Modal  
Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Bok

Kupro
Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Bomull 
även

återvunnen 
cellulosa

Lyocell
(tencell)

Normal/
Låg i vått 
tillstånd

Mycket hög Medel Låg Planterad tropisk 
skog, eucalyptus
Tencell: mindre 
el, vatten och 

återvinningsbara 
kemikalier

Sammanfattning Konstfibrer, 
cellulosa
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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  

Proteinfibrer av mjölk

Oorganiska fibrer
Kolfiber 

Glasfiber

Op.sk fiber

Metallfiber
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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
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Konduktiva fibrer

fibermaterial som har förmåga att 
leda elektricitet och värme 


