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- 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	
	
	
	

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

Sypoden.se 
5. Materiallära 
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www.tex&lesupport.se	

www.textilesupport.se/litteratur 
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Det började här… 
 
..som vävare och  
beredningsarbetare 
 
 

Och fortsatte här… 
 
 
..som lärare i väveriteknik 
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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”  

  

 
Vad krävs för att skapa 

en textil produkt? 
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Naturfibrer 

Bomull 
Ull 
Silke 
Lin 
Hampa 
Jute 
Bambu 

Konstfibrer 

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

 

Trikå, töjbar med maskor 
 

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

Hampa 
Rep, snören, tekniska textiler, mode och inredning,  
Fiberlängd 15-50 mm  
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Jute 
Rep, snören, tekniska textiler, mattvarp  
Fiberlängd 2-4 mm  
 
 

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	kraOiga	fibrer	som	sisal	
	
Kokos	–	kraOiga	stela	fibrer	
&ll	bl	a	dörrmaPor	
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Aramidfibrer 
 
Kevlar – starkt 
 
 
Nomex - brandsäkert 

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 

 Mark Kenly Domino Tan  
Copenhagen fashion 2013 
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Elastan, Lycra 
Spandex 

Oljebaserad 
syntetfiber med 
goda elastiska 
egenskaper.  

Låg tålighet mot 
värme, kemikalier 
(sköljmedel) och 
solljus  

 
	
 

Bambuviskos 
Nedbruten	bambu		
Påminner	om	viskos	och	får	mycket	hög	

komfort.		
Bambu	är	den	mest	an&bakteriella	fibern	

med	det	naturligt	ämne	Kun	som	ger	
den	an&bakteriella	egenskapen.			

 
	
 



2018-02-28 

14 

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	
	
	

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	aP	leda	

elektricitet	och	värme	 
  

Trikå (stickat) 
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  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 

Flatstickat 
 

Fully fashion – formstickade plaggdelar 
Integralstickning – formstickade hela plagg  
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Väv   
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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 
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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 

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

Denim  - tyg till jeans 
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Neardy by Neards 
 
ShopFactory 
 
Mobilia, Malmö 
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Tvåskaft variant 
Panama,	Hopsack –	
”större	variant	av	
tvåskaO”.	Används	i		
möbeltyg	och	
skjortkvaliteten	Oxford.			
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Panama 

 
Kypertvariant – Fiskben, Herringbone 

 
 
 
 

Yllefiltar från Klippan 
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Norell 
Julia med tyg i fiskben 
Polyester 44%, Viskos 38% 
Polyester 18% 

Fiskben 
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Spetskypert: 
Gåsöga 

 Gåsöga 

Logga 

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

mönster” i två färger 
•  Hundtand, ”större 

mönster” i två färger 

Panama 

Pepita 
 
 
 

Våffelbindning 
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Hundtand 
•  Hundtand, ”större pepita- 

mönster” i två färger 

   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  
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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 
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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  

 
 
 

 
 

 
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  
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Textilier natur  

Textilier syntet  

Textilier bland  

   
Som konsument, tänk: 
 
•  Miljömärkt 
•  Känt märke 
•  Transparant information 
•  Närproducerat 
•  ”Rena” material  
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Droplet 
Malin Bobeck 
Textildesign/ 
Textilhögskolan  
2014 
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Terese Alstin och Anna Haupt 

Hövding 
Den osynliga 
cykelhjälmen 
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Hövding 
Den osynliga 
cykelhjälmen 

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


