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Tygkunskap

Trikå vs Väv
töjbar, elastisk                     stum
mjuk                                    sträv
formbar             nötningståligare
fall stark i två riktningar
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Trikå (s)ckat)

Rundstickning

Jersey
lTrikåvara som stickas I 
rundstickmaskin
lEn nålbädd med viss delning
(anstånd mellan nålarna)

lTyget blir som en lång cylinder som
sedan klipps upp för att användas

lSpiralvridning är ett problem som kan
uppstå ett jersey-plagg
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Slätstickning – plain fabric (single Jersey)Textil översikt - trikåteknik  
__________________________________________________________________________ 
 

 21 

 Flatstickmaskiner - Sticksätt 
 

 
Slätstickning – plain fabric (single Jersey) 
 
 

                                       
 
Allmänt: 
 

Slätstickning är en av grundbindningarna i trikå och därmed en av de 
allra vanligaste sticksätten i trikåprodukter av olika slag.  
Slätstickning är en oliksidig bindning med räta maskor på ena sidan 
och aviga maskor på den andra sidan. Det är vanligt att bindningen i 
dagligt tal bara kallas för Single jersey vilket kommer från att det 
endast krävs en nålbädd – "single" för att producera slätstickning. 
 

  
Töjbarhet: 
 

Töjbarhet: Låg töjbarhet i sidled. Garnet går kortaste väg från nål till 
nål i samma nålbädd vilket gör det svårt att töja ut varan. 
 

  
Elasticitet: Bra elasticitet. Det som går att töja ut går tillbaka bra.  

 
Risk för att den slätstickade varan rullar sig i kanterna vilket kan ge 
problem i efterkommande processer som t ex tillskärning. För att 
förhindra detta bör varan pressas eller ångas, alternativt kan 
kanterna klistras för att förhindra rullning. 
Risk för spiralvridning! För alla trikåvaror tillverkade på 
rundstickmaskiner där man använt en nålbädd finns risk för 
spiralvridning, spirality. Detta gäller definitivt bindningen slätstickning 
där det är vanligt att plagg vrider sig efter tvätt. Se separat avsnitt 
om spiralvridning (kapitel 9). 
 

  
Maskintyper: 
 

Slätstickning är mycket vanlig i T-shirt´s som tillverkas på enbädds 
rundstickmaskin men är även vanlig på flatstickmaskiner. Kan dock 
produceras på de flesta typer av trikåmaskiner. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Textil översikt trikåteknik – Joel Peterson

Resår, Rib 1:1, 2:2 och Interlock

Textil översikt trikåteknik – Joel Peterson

Maskstavar på båda rät- och avigsida
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Pikévariant över 
4 system - Lacoste

Trikåteknik – Joel Peterson

Piké

Flatstickat

Fully fashion – formstickade plaggdelar
Integralstickning – formstickade hela plagg 
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Fang

Foder med/utan bindetråd

Frotté

Velour, Fleece

Intarsia

Jacquard

Maskor på framsidan, hankar på 
baksidan ofta till grövre tröjor.

Collegetyg med maskor på framsidan och 
långa hankar på baksidan som kan 
ruggas. Till hoodies, mjukbyxor mm

Öglor som bildas på ena sidan i 
maskinen.

Frotté som skärs upp i efterhand
som sammet.
Frotté som skärs upp i maskinen
och ruggas på baksidan.

Mönster som ”golfrutor” i tröjor, rutorna 
har en sammanhängande färg.

Mönsterstickning där trådarna går hela 
vågen över maskinen, ger mönster på 
rätsidan och kan hänga löst på baksidan. 
Maskinen måste ha individuellt styrda 
nålar.

Andra trikåbindningar

Väv 
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Skaftväv och Jacquardväv
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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 

Vad bestämmer 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

Tyget kan efter vävning ytterligare förädlas med 
färg, tryck, ytbehandling eller annan beredning.
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Varpriktning

•
• Stadkant
• Skedränder
• Högre täthet
• Starkare garn (grovt garn – vä6)
•Många färger (fler än 8)

Tygprov 2

Varunamn: ”Alltyg” 
Bindning: 2-skaft, tvåskaft, tuskaft, plainweave
Material: Bomull/polyester
Varp: Gul
Väft: Grön
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Rätsida?
Tygprov 2

2-skaft är alltid liksidig i vävning!

Tygprov 2
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Grundbindning: Tvåskaft tuskaft plainweave

Varpen går över 1, under 1 väfttråd
Bindningen är alltid liksidigt

Tyget blir slätt, fast och eventuellt 
stelt.
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Poplin
Poplintyg:
Tät bomullsväv i tvåskaft

Vind- och vattentät

Dubbelt så hög täthet i varp som i väft

Chambrey – bomull med blå varp, 
vit väft

Canvas – bomull med grov varp och 
väft

Tyg i tvåskaft 
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Tygprov 3

Varunamn: Denim  
Bindning: Kypert 3/1 Z
Material: Bomull 100%
Varp: Blå
Väft: vit

Denim  - tyg +ll jeans
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Overlock

Selvedge = stadkant
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Denim- Chambrey-
skjorta                                                               skjorta

Blå varp
Vit väft
Kypert

Blå varp
Vit väft
Tvåskaft

Grundbindning: Kypert Twill
Tyg med diagonaler
Slitstarkt

Väftdominerad Liksidig                   Varpdominerad

Z-lutning, 45�

S-lutning, 45�
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Denim – bomull med blå varp, 
vit väft 

Flanell – liksidig i bomull eller
ull med ruggad yta

Tweed –ull, kardgarn

Tyg i kypert:
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Kypert
När använder man Z-lutning och när använder man S-lutning?

Finns det någon kvalitetsskillnad? 

Kypert –traditionellt sett

Z-lutning
Ullindustrin

kraftigare tyger

S-lutning
Bomullsindustrin 

lättare tyger
Z eller S ger ingen kvalitetsskillnad
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Satin
Starkt väftdominerad
eller
starkt varpdominerad 

Slät, glansig, yta
Vävs tät och  blir förhållandevis dyr

Linneduk Klässbols
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Grundbindningar, väv

Tvåskaft

Rapport 2x2 trådar

Alltid liksidig

Fast, slät, eventuellt 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 
tvåskaft�. 
Används i skjort-
kvaliteten Oxford
och även som 
grövre kvalitet i 
möbeltyg

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

63º

45º
John Travolta i Saturday night fever (1977) i 
tredelad Gabardinkostym i polyester
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Tweed

• Kraftigt ulltyg
• kypert, och även fiskben, 

korskypert, drapp
• kardgarn

HarrisTweed

Kypertvariant – Fiskben Herringbone

Yllefiltar från Klippan

Kypert, oftast vävd med ljus varp och mörk 
väft, i både Z och S - förskjutna så att
ljus möter mörk diagonal 
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Kräpp
Vildkräpp

• Hårdsnott garn
• Oregelbunden bindning

Victoria Beckham

Pepita Hundtand

• Pepita, liksidig kypert med 
två färger (ofta svart och vitt)

Färgordning: 2 mörka 2 ljusa…
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Hundtand

• Hundtand, �större mönster� i 
två färger

Matta från Skruv

Glencheck

SIR of Sweden

Glencheck i kypert

Glencheck i 2-skaft
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Smart Textiles Salon organized by the Textile department 
of the University of Ghent

Soft/Mesh, by Olga Sjöroos and Jussi 
Mikkonen, from Aalto University

Textilier natur

Textilier syntet

Textilier bland
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Textila, företag sprunget ur Landstingsägda tvätterier 

Sopor Råvara

Vargön

Bomull                   
Återvunnen Kupro


