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Stockholms Tapetserarmästarförening inbjuder till: 
 

Föreläsning och Workshop om ”Textil 
och hållbarhet” med Anders Kärrman! 
 
 

     
 
 

Först ut på årets tema om TEXTIL är en helkväll med textilingenjören och 
konsulten Anders Kärrman som kommer guida oss bland textila materials 
egenskaper, konstruktion, hållbarhet och utveckling. Han har stor insikt i den 
textila världens bakgrund, nutid och framtid! Dessutom blir det under kvällen 
en workshop på samma tema, med betoning på de tyger vi arbetar med. 
Lärorikt och kul hoppas vi! 
 
Tid: torsdagen den 25 april, med start kl 18:00 
Plats: Malmstens på Lidingö, Larsbergsvägen 8 
(obs! p-plats endast på stora ICA-parkeringen mitt emot Malmstens) 
 
Kvällens ca-tider ser ut som följer. 
 
18:00 - 19:30 Föreläsning Textil och hållbarhet 
19:30 - 20:00 Paus med lite mat o dryck 
20:00 - 21:00 Workshop med fokus på möbeltyger 
21:00 - 21:30 Redovisning 
21:30 - 21:45 Sammanfattning och avslut 
 
Anmäl dig senast onsdagen den 17 april till klubbmästare Katarina Dahlquist 
på katarina.dahlquist59@gmail.com eller tel. 073-724 17 59.  
 
Föreningen bjuder på denna kväll! 
 
Väl mött hälsar Styrelsen / Stockholms Tapetserarmästarförening 
 

www.textilesupport.se

anders.karrman@textilesupport.se

@anderstextilesupport
#textilnörd #jeansnörd
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Det började här…

..som vävare och 
beredningsarbetare

Och fortsatte här…

..som lärare i väveriteknik
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litteratur
Sidhänvisning i presentationen

3

Textila inrednings- och modematerial
ISBN 978-91-976829-0-9
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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



2019-04-24

6

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

3



2019-04-24

7

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

Hållbarhetsförutsättningar

Spill och sopor
Det största hotet med 
hållbart användande

Silke                    Polyamid (Nylon)
Bomull                 Polyester
Ull                        Akryl

4-5
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Fiberstrukturer Konstfiberstrukturer

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

Björn Florman, Materialbiblioteket
Älvsjömässan i Stockholm

Nya material?  Nej, varianter på kända
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Trikå

Väv

Non-
woven

3

Trikå, töjbar med maskor

Väfttrikå, 1 trådsystem flat- eller 
rundstickning 

Varptrikå, 1 eller 2 trådsystem

 

3
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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

35

Flatstickning

Formstickning (fully fasion) plagstickning (integralstickning) och 
3D-stickning



2019-04-24

11

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

3
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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 

37

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

3
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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” 

Material
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Vad är det första du tänker på när du hör ordet

BOMULL?

Bomull

Världens vanligaste textila material
Producenter:  
Kina, Indien, USA, Pakistan och Brasilien
Fiberlängd 25-35 mm. 
Egyptisk bomull, Pima cotton, Sea Island

Ekologisk bomull, Organisk bomull,
Green cotton = Ingen konstgödsel, ingen 

kemisk besprutning 

!

6

Specifika Egenskaper
Mycket hög våthållfasthet
Mycket hög värmetålighet
Vattenabsortion medel
Låg pressbeständighet, skrynklar
Krävande att odla
Produktionsvänlig
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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.

7

Ull

Isolerande material

Produceras i: 	
Australien, Kina, USA, Nya Zeeland, 
Argentina, Storbritannien och Indien 

Fibern har epidermifjäll och är 50-300mm lång
Fibervandring och filtning kan uppstå vid höga 
temperaturer och mekanisk bearbetning

8

Specifika egenskaper
Låg styrka
Mycket hög fuktabsortion
Flamsäker
Hög pressbeständighet
Risk för noppbildning
Hög krympning –

fibervandning
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Lin

Klassiskt material
Odlas:
Norden, de baltiska länderna, 

Ryssland, Polen, Storbritannien, 
Frankrike, Belgien, Kina

Fiberlängd
15 - 50 mm

11

Specifika egenskaper
Hög styrka
Låg pressbeständighet –

skrynklar
Stelt, oelastiskt
Hög fuktabsortion

	

Sth Furn Fair 2015
Wästberg

Engelsk tvåskaft
100% Lin
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Silke

Klassiskt material
Odlas:
Kina
Mullbärssilke upp till 4 km

13

Specifika egenskaper
Medel styrka
Medel pressbeständighet – skrynklar något
Hög fuktabsortion
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Hampa
Rep, snören, tekniska textiler, mode och inredning, 
Fiberlängd 15-50 mm 

	

15

Specifika egenskaper
Hög styrka
Effektiv att odla
Stelt, oelastiskt
Hög fuktabsortion

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

16

Specifika egenskaper
Mycket Hög styrka
Låg ljudstålighet
Stelt, oelastiskt
Hög fuktabsortion
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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 

	

	

17

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

	

	

	

18
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Polyamid (Nylon)

Silkeslikande konstfiber, ofta 
heldragen

20

Specifika egenskaper
Mycket hög styrka
Mycket hög nötning
Låg fuktabsortion
Hög pressbeständighet

Aramidfibrer

Kevlar – starkt

Nomex - brandsäkert
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Polyester
Syntetisk variant av bomull

Möbeltyg från Gabriel i 100% Polyester

Fiberblandningar
Bomull/polyester för ökad styrka och mindre skrynkling, eventuellt något lägre pris. 

21

Specifika egenskaper
Mycket hög styrka
Mycket hög nötning
Mycket låg fuktabsortion
Hög pressbeständighet

Polyester
Trevira CS (Comfort Safety)  – brandsäker polyester där 

fosfor tillsätts spinnlösningen och som höjer 
smälttemperaturen för materialet. Trevira används 
oftast till inredningstextilier och främst i offentlig miljö
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Plast och mikroplast i haven

Karmakontot
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Fleece – skuren yta i stapelgarn av polyesterJersey – filamentgarn av polyester
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Elastan

23

Specifika egenskaper
Mycket hög elasticitet
Låg fuktabsortion
Låg värme – och ljustålighet

LYCRA Xtra Life 
85% Polyamid
15% Lycra

Viskos (rayon)
Grancellulosa
Mycket hög fuktabsortion
Låg hållfasthet i vått tillstånd
Hög komfort
Stor åtgång av vatten och kemikalier

24
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Viskos (rayon)
Grancellulosa
Mycket hög fuktabsortion
Låg hållfasthet i vått tillstånd
Hög komfort
Stor åtgång av vatten och kemikalier

24

Modal
Bokcellulosa

Kupro
Bokcellulosa

Lyocell
Cellulosa från odlad tropisk 

skog som eucalytus

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

Topp från 
EkologiskShopping.se

Vad har mjölkförpackningen och klänningen gemensamt?
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Qmilk - Anke Domanske
Proteinfiber 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

Optisk fiber

Metallfiber

	

29
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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

30

Nanofibrer

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

30
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Konduktiva fibrer

fibermaterial som har 
förmåga att leda 

elektricitet och värme 

30

5 i topp
31
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5 i topp
31

Martindale

Metod att testa och mäta nötning
En rund tygklädd testkropp roterar på ett uppspänt testtyg tills två 
trådar brister på provtyget

15 000 – 30 000 varv, Inredningstyger för hemmabruk
30 000 - 50 000 varv, Inredningstyger för offentlig miljö 

32
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Hållbar textil
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3D-printade kläder 
eller 
inredningstextilier 
individuellt 
framställda med 
perfekt passform 
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Fyllning är ”egenproducerat” spill
Ca 10-15% textilspill vid tillskärning
återanvänds som fyllnadsmaterial 
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Petex

Skyddstextil vid målning

Vargön

Bomull                   
Viskos (Kupro)
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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 

Som konsument, tänk:

• Miljömärkt
• Känd leverantör 
• Transparant 

information
• Närproducerat
• ”Rena” material 


